
 

 

 

17.02.2015 № 01-12/71 На № _____від ______________ 

  

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій  

та міськвиконкомів 
 

Директорам районних (міських) 

позашкільних навчальних закладів  

туристсько-краєзнавчого профілю 
 

Директорам професійно-технічних 

навчальних закладів 
 

Директорам  інтернатних закладів 

       
       

Про проведення XXXII обласного зльоту 

юних краєзнавців та активістів музеїв  

при навчальних закладах 

 

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

повідомляє, що з 17 по 19 березня 2015 року в м. Полтаві відбудеться        

ХХХІІ обласний зліт юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних 

закладах. 

Зліт проводиться з метою виховання в учнів патріотизму, формування 

національної самосвідомості та високих моральних якостей громадянина 

України.   

Захід організовується відповідно до Положення про проведення 

обласного зльоту юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних 

закладах (далі – Положення), затвердженого наказом управління освіти і науки 

від 08.02.2007    № 80 та зареєстрованого у Полтавському обласному управлінні 

юстиції від 12.02.07 № 14/1281, та Порядку проведення ХХХІІ обласного 

зльоту юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних закладах, 

поданого у додатку 1.   

  

 

  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ  
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На зліт запрошуються делегації у складі 4 дітей та 1 керівника – 

представники пошуково-краєзнавчих об’єднань, активісти музеїв при 

навчальних закладах від району, міста, позашкільного навчального закладу, 

навчального закладу обласного підпорядкування. 

Попередні заявки за формою додатка 2 надсилаються не пізніше                

5 березня 2015 року на електронну адресу центру туризму turcenter@mail.ru з 

темою повідомлення «Заявка на участь у 32 зльоті юних краєзнавців».  

У заявці необхідно вказати контактний номер телефону керівника 

делегації та можливість підготовки творчого звіту для включення його до 

сценарію урочистого  відкриття зльоту. 

Делегації прибувають до м. Полтави 17 березня 2015 р. до 11.00 год. 

Реєстрація учасників буде проходити в обласному центрі туризму і 

краєзнавства учнівської молоді за адресою: вул. Нечуя-Левицького, 4. 

Вартість проживання 40-70 гривень за добу з особи. Харчування 3-х 

разове в їдальні вартістю 38 грн. на добу з особи.  

Замовити харчування і уточнити адресу проживання необхідно 

заздалегідь за телефонами центру туризму і краєзнавства: (05322) 60-60-95,      

7-40-61 або 0669079767 згідно з попередніми заявками. 

Відповідальна особа за організацію та проведення зльоту – Ярошенко 

Юлія Олександрівна, методист ОЦТКУМ. 

 

 

Директор        С.В.Комісар 

 
 

Ярошенко Ю.О.  

60-60-95 
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Додаток 1 

до листа ПОЦТКУМ 

від 17.02.2015 № 01-12/71 

 

 

Порядок проведення ХХХІІ обласного зльоту  

юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних закладах 

 

Головною метою зльоту є виховання в учнів патріотизму, формування 

національної самосвідомості та високих моральних якостей громадянина 

України.   

Основні завдання зльоту: 

сприяння патріотичному вихованню дітей та молоді на прикладах 

подвигів старших поколінь, наших сучасників; 

сприяння поглибленню духовної єдності поколінь, підвищенню ролі 

родинного виховання; 

привернення уваги громадськості до важливості патріотичного виховання 

підростаючого покоління; 

поглиблення знань учнівської молоді з історії України, її героїчних та 

трагічних сторінок; 

сприяння розвитку творчих інтересів учнівської молоді до пошуково-

дослідницької та краєзнавчої роботи; 

пропаганда та розповсюдження кращого досвіду роботи з патріотичного 

виховання учнівської молоді, волонтерської, громадської та проектної 

діяльності, музейної справи у навчальних закладах. 

І. Програма зльоту включає: 

   роботу виставки з досвіду роботи «Про подвиги, про доблесть, про 

відвагу»; 

   роботу творчих майстерень:  

- «У подвигу багато граней»; 

- «Шляхами мужності та слави»; 

- «Досвід роботи музеїв при навчальних закладах». 

 проведення благодійної акції «Учасники обласного зльоту – воїнам АТО»; 

 проведення галереї слави «Герої не вмирають». 

ІІ. Під час зльоту проводяться: 

2.1. Галерея слави «Герої не вмирають» 

Перед урочистим відкриттям зльоту у фойє, де проходить виставка, 

делегації експонують матеріали (біографічні дані, бойовий шлях, заслуги тощо) 

про учасників Другої світової війни, героїв тилу, воїнів-інтернаціоналістів – 

учасників військових конфліктів ХХ-початку ХХІ століття на території інших 

держав, патріотів Небесної сотні, учасників антитерористичної операції на 

сході нашої країни тощо – всіх, чиї подвиги заслуговують на увагу та 

пошанування та є взірцем героїзму українських воїнів у боротьбі за свободу та 

незалежність України від давніх часів до наших днів. 



 

 

Від кожної делегації представляється 3-4 матеріали на аркушах паперу 

форматом А-4, де по центру друкується прізвище, ім’я, по батькові героя, у 

лівому верхньому кутку розміщується кольорова фотографія розміром 12х8 см, 

далі – текст-опис, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5. 

2.2. Благодійна акція «Учасники обласного зльоту – воїнам АТО» 

Перед урочистим відкриттям зльоту у фойє ОЦЕВУМ організовується 

ярмарок дитячих творчих робіт, солодощів тощо. Кожна делегація з числа своїх 

учасників виділяє одного-двох представників для участі в ярмарці. Зібрані 

кошти будуть спрямовані на підтримку учасників антитерористичної операції з 

Полтавської області. 

ІІІ. Кожна делегація готує інформаційно-роздаткові матеріали (буклети, 

брошури, листівки, книжки тощо) про діяльність свого об’єднання, музею із 

зазначенням даних про керівника, адреси навчального закладу, контактних 

телефонів, які презентуються під час роботи виставки чи творчих майстерень. 

ІV. Зміст роботи творчих майстерень 

4.1.  На майстерні «У подвигу багато граней»  учасники представляють 

краєзнавчі дослідження за темами:  

- подвиги  Героїв Радянського Союзу, Героїв України, повних кавалерів 

ордена Слави, кавалерів трьох та більше медалей «За відвагу», що походять з 

населених пунктів, де проживають учасники акції;  

- подвиги  воїнів-інтернаціоналістів – учасників військових конфліктів 

ХХ – початку ХХІ століття на території інших держав, громадянський подвиг 

учасників Революції гідності, патріотів Небесної сотні, учасників 

антитерористичної операції на сході нашої країни; 

- долі репресованих націй і народностей; 

- встановлення імен загиблих невідомих воїнів, репресованих, 

місцезнаходження поховань людей, які загинули за рідну землю, створення та 

доповнення Книг Пам’яті. 

4.2.  На майстерні «Шляхами мужності та слави» учасники 

представляють краєзнавчі дослідження за темами:  

- визначні бойові операції військових частин і з’єднань 1-го, 2-го, 3-го, 4-

го Українських, 1-го, 2-го Білоруських фронтів, Чорноморського флоту та 3-х 

військових річкових флотилій під час визволення території України та їхній 

бойовий шлях на територіях європейських держав; 
- вплив Другої світової війни на формування повоєнної світової 

політичної системи; 
- український рахунок: втрати і здобутки; 
- дослідження історії знакових подій, пов’язаних з прагненням народу 

України до волі та незалежності. 

4.3.  У роботі майстерні «Досвід роботи музеїв при навчальних закладах»  

беруть участь активісти музеїв історичного профілю (військово-історичні, 

історико-краєзнавчі, історії населеного пункту, історії освіти, історії села та 

школи тощо) та краєзнавчого профілю, які представляють звіти про пошукову, 

фондову, експозиційну, просвітницьку та пропагандистську діяльність свого 

музею за останні 3 роки. 



 

 

4.4. Відповідно до п.7.2.4 та 7.2.5 довгострокового Положення учасники 

готують друковані звіти пошуково-краєзнавчих об’єднань про проведену 

краєзнавчу роботу чи характеристики музеїв при навчальних закладах, де 

висвітлюється робота всіх секторів музеїв. 

Для виступу на творчій майстерні команді відводиться до 10 хвилин.  

Делегації можуть брати участь одразу у двох-трьох творчих майстернях.  

Звіти можуть супроводжуватися використанням мультимедійних 

презентацій, відеороликів тощо.  

Команди повинні мати загальну форму одягу, емблему-бейдж, можуть 

мати емблему-банер. 

4.5. Критерії оцінювання виступів:  

- для творчих майстерень «У подвигу багато граней», «Шляхами 

мужності та слави»:  глибина експедиційних досліджень; розкриття мети і 

завдань дослідницької роботи; різноманітність форм  пошукової роботи; 

поєднання активних та пасивних пошукових форм; наявність ілюстративного 

матеріалу, що підтверджує роботу краєзнавчого об’єднання; матеріали з 

пропаганди результатів своєї діяльності та  використання зібраних матеріалів; 

волонтерська та суспільно корисна робота. 

- для напряму «Музейна робота»: глибина експедиційних досліджень; 

розкриття мети і завдань дослідницької роботи; різноманітність та поєднання 

пошукових форм; правильність ведення документації; комплектування фондів; 

створення нових експозицій, розділів, виставок; різноманітність форм 

екскурсійно-просвітницької роботи, пропаганда роботи музею; наявність 

ілюстративного матеріалу, що підтверджує роботу. 

V. Зміст роботи виставки з досвіду роботи «Про подвиги, про доблесть, 

про відвагу» 

5.1. На виставці, яка організовується перед урочистим відкриттям заходу, 

учасники зльоту представляють матеріали, які висвітлюють пошуково-

дослідницьку діяльність пошуково-краєзнавчого об’єднання за обраною темою, 

роботу музею при навчальному закладі. 

5.2. Вимоги до організації виставки: 

Кожна виставка повинна мати свою етикетку із зазначенням назв 

туристсько-краєзнавчого об’єднання, навчального закладу, району (міста). 

Делегації готують захист виставки до 3-х хвилин. 

Матеріали, що представлені в експозиції, можуть складатися з  планшетів 

та різноманітного пристендового матеріалу, допускається використання фондів 

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

результатів роботи.  

Виставкова експозиція може бути оформленою у єдиному стилі та єдиній 

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. 

5.3. Критерії оцінювання виставки: загальне враження та естетика 

оформлення; відповідність матеріалів обраній темі; наявність фотоматеріалів, 

що підтверджують роботу об’єднання, музею; презентація захисту виставки. 

VІ. Підведення підсумків зльоту  

Результати виступів на творчих майстернях та представлення виставки 

підводяться окремо (відповідно до п.8.1 довгострокового Положення). 

За результатами виступів на творчих майстернях визначаються переможці 

та лауреати зльоту. Переможці та лауреати заходу нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Керівники переможців нагороджуються грамотами Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адмістрації. 

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. 

Оргкомітетом зльоту також передбачені грамоти для нагородження 

найактивніших учасників благодійної акції «Учасники обласного зльоту – 

воїнам АТО». 

 

 

 

Директор        С.В.Комісар 

 
 

  



 

 

Додаток 2 

до листа ПОЦТКУМ 

від 17.02.2015 № 01-12/71 

 

 

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА 

             _____________________________________________________  
делегації району, міста, позашкільного навчального закладу, навчального закладу обласного підпорядкування  

 

на участь у ХХХІІ обласному зльоті юних краєзнавців 

 та активістів музеїв при навчальних закладах 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Назва пошуково-

краєзнавчого 

об’єднання/ музею,  

закладу освіти 

 

Назва творчої 

майстерні 

Тема 

дослідження 

Кількість 

учасників 

Можливість 

підготовки 

творчого звіту 

для включення 

його до 

сценарію 

урочистого  

відкриття 

зльоту 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

      

 

 

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

_________________________________________________ 
(посада, місце роботи,контактній телефон ) 

 

 

Керівник органу 

управління освітою     ______________       _____________________ 
     (підпис)    (ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

Директор        С.В.Комісар 
 


