
 
 Додаток 
до наказу Департаменту 

  від 15.01.2018  
  № 36 

 
ОБЛАСНИЙ  ПЛАН 

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ 

на  2018 рік 

 

№ Назва заходу Термін 

Всеукраїнські, регіональні очні та заочні  масові заходи 

туристсько-спортивного профілю 

1.  Відкриті ХХІІ традиційні змагання Дніпропетровської 

області з гірського туризму «Рукавичка- 2018»  

(м. Вільногірськ) 

03-05.02.; 

02-05.03 

2.  Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму в 

приміщенні (відкритий Кубок Полтавської області) 

березень 

3.  Змагання зі спортивних туристських походів серед 

учнівської та студентської молоді (заочні) 

березень 

 

4.  Кубок України серед юнаків та юніорів з пішохідного 

туризму (відкриті змагання Миколаївської області «Кубок 

Бугу») 

квітень-

травень 

5.  Кубок України серед юнаків з велосипедного туризму 

(Київська обл.) 

травень 

6.  2-й особистий Чемпіонат України з пішохідного туризму 

(Миколаївська обл.) 

травень 

7.  2-й Чемпіонат України зі скелелазіння серед вихованців 

позашкільних навчальних закладів (Кіровоградська 

область) 

травень 

8.  Всеукраїнський збір переможців всеукраїнських змагань зі 

спортивних туристських походів серед учнівської та 

студентської молоді (Закарпатська обл.;  

м. Київ) 

червень-

липень 

9.  47-й Чемпіонат України серед юнаків з пішохідного 

туризму (Рівненська обл.) 

липень 

10.  Відкриті змагання м. Львова з гірського туризму (м. Львів) серпень 

11.  5-й Чемпіонат України з водного туризму серед юнаків 

(Івано-Франківська область) 

вересень 

12.  Кубок України серед юнаків з велосипедного туризму 

(Кіровоградська обл.) 

вересень 

13.  Відкриті змагання Тернопільської обл. зі 

спелеоорієнтування «Меморіал пам’яті В.О. 

Радзієвського» (Тернопільська обл.) 

вересень 

14.  Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед жовтень 
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юніорів «Волинь - 2018» (Волинська обл.) 

Всеукраїнські, регіональні очні та заочні  масові заходи 

туристсько-краєзнавчого профілю 

15.  Всеукраїнський конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт 

в рамках Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 

молоді «Моя Україна»  

(м. Київ) 

січень 

16.  Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» (заочний) (м. Київ) 

лютий 

17.  ХІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча 

конференція учнівської молоді „Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід..”  

(м. Харків) 

лютий 

18.  ІІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція 

«Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ 

століття» (Черкаська обл.) 

березень 

19.  Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» (м. Чернігів) 

березень 

20.  Всеукраїнська школа юних географів  

(Закарпатська обл.) 

червень 

21.  Участь у Міжнародній волонтерській еколого-

археологічній експедиції «Замки Закарпаття -2018» 

(Закарпатська обл.) 

червень-

серпень 

22.  Всеукраїнський збір переможців Всеукра-їнського 

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом пересуванням  

«Мій рідний край» (Закарпатська обл.) 

червень-

липень 

23.  VІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Мій рідний край, моя земля очами сучасників» (м. 

Миколаїв) 

жовтень-

листопад 

24.  Х Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Південно-Східна Україна: зі 

стародавності у ХХІ століття»  (Донецька обл.) 

листопад 

25.  Всеукраїнська краєзнавча  експедиція учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»   

протягом 

року 

26.  Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересуванням  «Мій рідний край»  

протягом 

року 

27.  Всеукраїнська історико-краєзнавча акція учнівської 

молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

протягом 

року 

Всеукраїнські, регіональні очні та заочні  масові заходи 

військово-патріотичного напряму 

28.  Фестиваль ватр-представлень роїв Всеукраїнської дитячо- травень 
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юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

до Дня Свята Героїв  

(м. Київ) 

29.  Гра-квест до Дня Конституції України «Фундамент 

української державності» вихованців гуртків національно-

патріотичного виховання (м. Київ) 

травень-

червень 

30.  Збір активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Школа 

джур козацьких» «Котигорошко» (молодша вікова група 

(Закарпатська обл.) 

липень-

серпень 

31.  Збір активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Школа 

джур козацьких» «Джура» (середня вікова група 

(Закарпатська обл.) 

липень-

серпень 

32.  ІІІ (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 

2018» (м. Київ) 

липень-

серпень 

33.  Збір лідерів учнівського самоврядування в рамках 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») - «Школа джур козацьких» 

(Закарпатська обл.) 

вересень 

34.  Всеукраїнський Форум патріотичних справ «Ми – 

українці!» (м. Київ) 

жовтень 

35.   Фотовиставка до Дня Соборності України «Україна – це 

ми» 

протягом 

року 

Всеукраїнські, регіональні очні та заочні  масові заходи 

дослідно-експериментального напряму 

36.  ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН (м. Київ) 

квітень 

   

Обласні очні та заочні  масові заходи  

для гуртків всіх напрямків 

1.  Обласний огляд-конкурс на кращу організацію 

туристсько-краєзнавчої роботи в області серед   районів 

(міст) Запорізької області (заочний)  

січень 

2.  Заочний тур обласного конкурсу серед ТК гуртків області 

«Гурток-лідер 2017 року» 

до 10.02. 

3.  Обласний форум ТК гуртків в рамках конкурсу «Гурток-

лідер 2017 року» 

14.03. 

Обласні очні та заочні  масові заходи 

туристсько-спортивного профілю 

4.  Обласні змагання з техніки пішохідного туризму серед 

учнівської молоді у закритих приміщеннях (Чернігівський 

р-н) 

19-21.01 
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5.  Заочний обласний творчий конкурс «Туристський 

калейдоскоп» серед учнівської молоді, присвячений 70-

річчю КЗ «Центр туризму» ЗОР 

01.01.- 

15.03. 

6.  Навчально-тренувальні збори з ТПТ для вихованців та 

керівників гуртків  

КЗ «Центр туризму» ЗОР 

24-25.03 

7.  Обласні змагання зі спортивного гірського туризму серед 

учнівської молоді у закритих приміщеннях 

 (м. Вільнянськ) 

29-30.03 

8.  ХІV Чемпіонат Запорізької області з техніки пішохідного 

туризму серед учнівської та студентської молоді  

(о. Хортиця) 

17-19.04 

 

9.  Обласний зліт-змагання з пішохідного туризму серед 

учнівської молоді 

29-31.05 

 

10.  Обласна акція «Туризм – в кожний навчальний заклад» в 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладах Запорізької області, присвячена Дню 

туризму 

травень-

вересень 

11.  Тренувальні збори збірної команди області з підготовки 

до участі у Всеукраїнських туристсько-спортивних  

заходах 

червень-

липень 

12.  ХІ Чемпіонат Запорізької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської та студентської молоді 

«Азимут-2018»   

22-23.09 

13.  Обласна туристська конференція-захист звітів про 

туристський спортивний похід 

17-18.11 

14.  Чемпіонат Запорізької області зі спортивно-туристських 

походів серед учнівської та студентської молоді  

(заочний) 

до 25.11 

15.  Обласні змагання зі спортивного орієнтування 

 (за планом обласної Федерації спортивного орієнтування) 

протягом 

року 

16.  Обласні змагання зі скелелазіння  

(за планом обласної Федерації альпінізму і скелелазіння) 

протягом 

року 

17.  Туристські походи, збори, експедиційно-краєзнавчі 

подорожі, екскурсійні поїздки тощо вихованців   гуртків 

Центру (Україна, країни СНД та Європи) 

протягом 

року 

Обласні очні та заочні  масові заходи 

туристсько-краєзнавчого профілю 

18.  Обласний етнолого-історичний зліт-форум учнівської 

молоді «Дослідники минулого»  

10-12.04 

 

19.  Відкрита загальноміська акція «Чиста Хортиця» в рамках 

Всеукраїнського свята «День Довкілля»   

14.04 

20.  Обласний природничо-краєзнавчий зліт-форум учнівської 

молоді «Знай, люби, бережи» (Чернігівський р-н) 

червень 
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21.  Польові (пересувні) школи-експедиції (Запорізька 

область):  

історична; 

археологічна  «Нова археологічна школа»;    

екологічна 

червень-

липень 

22.  обласний конкурс дитячо-юнацької фотографії «Сто чудес 

Запорізького краю» (заочний) 

до 01.10 

23.  Обласний конкурс медіа презентацій «Екскурсія для 

друга» (заочний) 

до 15.10 

24.  Обласний тур  Всеукраїнської  краєзнавчої експедиції 

учнівської  молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

(заочний) 

до 01.11 

25.  Обласний тур Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування «Мій рідний край» 

(заочний) 

до 15.11 

26.  Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді  

«Краєзнавчі нариси Запорізької землі»  

21-22.11 

27.  Обласний конкурс пошукових робіт учнівської молоді 

«Спадщина Запорізького краю» (заочний) 

до 01.12 

28.  Обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

навчальних закладів «Край, в якому я живу» 

23-24.01 

2019 

Обласні очні та заочні  масові заходи 

військово-патріотичного напряму 

29.  Обласні акції патріотичного спрямування протягом 

року 

30.  Обласний конкурс пошукових робіт «Сила, мужність, 

честь» (заочний) 

до 15.01. 

2019 

31.  Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  

червень 

32.  Обласна   школа-експедиція «Школа джур козацьких» 

(літні тренувальні збори) 

червень-

липень 

33.  Обласний польовий скаутський практикум  «Гілея – 2018» 

(Василівський р-н, т\б «Лиса Гора») 

13-15.09 

34.  Обласний конкурс пошукових робіт учнівської молоді 

«Твої герої, Запорізький край» (заочний) 

до 01.12 

Обласні очні та заочні  масові заходи 

дослідно-експериментального напряму 

35.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

2017/2018 н. р. (історико-географічний напрям) 

(м. Запоріжжя) 

лютий 

36.  Обласна весняна школа для учасників ІІІ 

(Всеукраїнського) етапу МАН (м. Запоріжжя) 

березень- 

квітень 
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37.  Обласна літня школа МАН (історико-географічний 

профіль) (м. Запоріжжя) 

червень 

38.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН-

2018/2019 н. р. (історико-географічний напрям)  

(м. Запоріжжя) 

грудень 

39.  Обласна зимова школа МАН  

(м. Запоріжжя) 

грудень 

 

Всеукраїнські та регіональні заходи з підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників 
 

1.  Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності 

«Джерело творчості» (методисти) 

березень-

квітень 

2.  Всеукраїнський конкурс рукописів методичних матеріалів квітень-

листопад 

3.  Всеукраїнський семінар відповідальних в областях за 

національно-патріотичне виховання та керівників 

обласних штабів Всеукраїнської  дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)   (м. Київ) 

березень - 

грудень 

4.  Семінар-практикум завідуючих відділами краєзнавства 

обласних та Київського  міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів 

(Київська обл.) 

квітень 

5.  Семінар-практикум спеціалістів (педагогічних 

працівників) обласних та Київського міського центрів 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних 

туристів з підготовки картографічного матеріалу 

квітень 

6.  Навчальний семінар з підготовки суддів всеукраїнських 

конкурсів та змагань, організаторів роботи таборової 

старшини та впорядників Всеукраїнського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») 

травень 

7.  Семінар з підготовки та підвищення кваліфікації суддів 1 

категорії зі спортивного (пішохідного) туризму 

травень 

8.  Семінар-практикум керівників, методистів наукових 

відділень обласних МАН (відділення історії)  (м. 

Ужгород) 

травень-

червень 

9.  Семінар-практикум директорів обласних та Київського 

міського центрів туризму і краєзнавства учнівської 

молоді, станцій юних туристів (Одеська обл.) 

вересень 

10.  Участь у Всеукраїнському Форумі патріотичних справ  

«Україна назавжди! Твоєю справою, силою, волею…» (м. 

Київ) 

жовтень-

листопад 

11.  Семінар-практикум завідуючих відділами спортивного листопад 
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туризму та завідуючих організаційно-масовими відділами 

обласних та Київського  міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів 

(Київська обл.) 

12.  Семінар заступників директорів з навчально-методичної 

(науково-методичної)  роботи обласних та Київського  

міського центрів туризму і краєзнавства учнівської 

молоді, станцій юних туристів (Харківська обл.) 

листопад 

 

Обласні  заходи з підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників 
 

13.  Обласний семінар для керівників гуртків «Інноваційні 

форми роботи з національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді» 

24.01 

14.  Семінар з підготовки тренерів команд та суддів змагань з 

гірського туризму (м. Запоріжжя) 

січень 

15.  Обласна нарада-семінар методистів рай/міськ ВО 

«Організація туристсько-краєзнавчої роботи у навчальних 

закладах у 2018 році» 

28.02 

16.  Обласний семінар для відповідальних за проведення І 

(районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Джура» 

14.03 

17.  Обласний семінар з громадянського виховання (спільно з 

ЗОІППО) 

27-30.03 

18.  Обласний семінар-практикум для керівників гуртків зі 

спортивного туризму 

березень 

19.  Обласний польовий семінар-практикум для керівників 

гуртків «Організація краєзнавчої пошуково-дослідної 

роботи з учнівською молоддю» 

серпень 

20.  Обласний семінар-нарада для керівників туристсько-

спортивних гуртків «Система туристсько-краєзнавчої 

роботи з учнівською молоддю області у 2019 р.» 

22.08 

21.  Засідання обласного методичного об’єднання зі 

спортивного туризму 

жовтень 

22.  Обласний міжвідомчий семінар «Організація роботи з 

обдарованою молоддю» (Новомиколаївський район) 

жовтень 

23.  Засідання обласного МО  з природничого краєзнавства 

«Етапи освітньої діяльності з учнями в гуртках ПНЗ» (з 

досвіду роботи гуртків Центру) 

07.11 

24.  Засідання обласного МО  з гуманітарного краєзнавства 

«Етапи освітньої діяльності з учнями в гуртках ПНЗ» (з 

досвіду роботи гуртків Центру) 

08.11 

25.  Засідання обласного МО  з військово-патріотичного 09.11 
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виховання 

26.  Тематичні виїзні семінари у райони області (за 

попередніми заявками) 

протягом 

року 

27.  Кваліфікаційний категорійний туристсько-спортивний 

похід для керівників гуртків – педагогів області згідно 

заявок районів 

протягом 

року 

28.  Кваліфікаційна експедиція для керівників краєзнавчих 

гуртків – педагогів області згідно заявок районів 

протягом 

року 

29.  Регіональні виїзні семінари педагогів КЗ «Центр туризму» 

ЗОР щодо обміну досвідом 

протягом 

року 

30.  Участь педагогів навчальних закладів в засіданнях 

суддівських колегій обласних масових заходів (очних, 

заочних) 

в терміни 

проведення 

заходів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савєльєва 224 02 71 


