ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
23.02.11

м. Одеса

№ 83-ОД

Про проведення обласного туру
Всеукраїнської історикогеографічної експедиції „Історія
міст і сіл України”
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.03.06. №1/9-177 „Про
проведення Всеукраїнської історико-географічної експедиції учнівської та студентської
молоді „Історія міст і сіл України” (надалі – експедиція), з метою набуття учнівською
молоддю поглиблених об’єктивних знань з історії рідного села чи міста
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення обласного туру експедиції (додаток 1).
2. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та виховання (Довгий
В.В.):
2.1. З 20 березня до 1 квітня 2011 року провести підведення підсумків обласного туру
експедиції.
2.2. До 15 квітня 2011 року направити до Українського державного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді кращі дослідницькі роботи для участі у Всеукраїнському турі
експедиції.
3. Начальнику управління освіти та науки Одеської міської ради, начальникам відділів
(управлінь) освіти районних держадміністрацій, міських рад:
3.1. Забезпечити проведення районного (міського) туру експедиції.
3.2. До 15 березня 2011 року направити матеріали для участі в обласному турі експедиції.
4. Відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та соціального захисту дітей
(Червоняк Г.І.) забезпечити контроль за ходом обласного туру експедиції.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника начальника
управління Лазарєву Т.О.
Начальник управління
Візи:

А.Л.Ткачук

Перший заступник начальника
управління

Т.О.Лазарєва

Начальник відділу дошкільної,
загальної середньої, позашкільної
освіти та соціального захисту дітей

Г.І.Червоняк

Генеральний директор обласного
гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання

В.В.Довгий

Вик. Кашуба Л.І. 722-17-19
Жданова М.М. 784-41-52

Додаток
до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації
від 23.02.2011 р №83-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний тур Всеукраїнської історико-географічної експедиції
„ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ”
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ
Обласний тур Всеукраїнської історико-географічної експедиції „Історія міст і
сіл України” (надалі – експедиція) проводиться з метою виховання в учнівської
та студентської молоді патріотичних почуттів, любові до рідного краю,
шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати
і вивчати історико-культурні надбання нашого народу, природне довкілля.
Завданнями експедиції є:
- залучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств і організацій,
широкого кола громадськості, вчених, краєзнавців до участі в дослідженні
історії міст і сіл Одеської області;
- залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької та
краєзнавчої роботи;
- набуття учнями та студентами поглиблених об’єктивних знань з історії
рідного села чи міста, про визначні місця, історичні події та видатних людей
свого краю;
- збір та систематизація краєзнавчих матеріалів до видання нової редакції
енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл України” та збірника
„Історія міст і сіл Одещини”;
- розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю;
- привернення уваги державних установ, громадських організацій, широкого
кола громадян до збереження та відродження історико-культурної спадщини
багатонаціональної Одещини, пам’яті втрачених населених пунктів.
КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕДИЦІЄЮ
Загальне керівництво обласним етапом експедиції здійснює управління освіти і
науки Одеської облдержадміністрації.
Організаційне і методичне забезпечення здійснює Одеський обласний
гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання.
У районах (містах) області експедицію очолюють управління (відділи) освіти.
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
Експедиція носить довгостроковий характер.
Підсумки районного (міського) туру підводяться до 15 березня щорічно.
Підведення підсумків обласного туру експедиції проводиться обласним
гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання до 1 квітня

щорічно.
Експедиція вважатиметься завершеною після укладання видавничого оригіналу
нової редакції енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл
України”.
УЧАСНИКИ ЕКСПЕДИЦІЇ
В експедиції беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів, вихованці позашкільних закладів, студенти вищих
навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації, об’єднання дітей та молоді
області.
ПРОГРАМА ЕКСПЕДИЦІЇ
Програма експедиції передбачає забезпечення комплексу дій, спрямованих на
глибоке вивчення історії міста чи села у контексті історії рідного краю.
Орієнтовними напрямами краєзнавчого пошуку можуть бути:
1. назва населеного пункту (сучасна) та її походження;
2. географічне місцезнаходження;
3. виникнення населеного пункту, важливі суспільно-політичні віхи його історії в т.ч. дата
і джерела першого письмового згадування;
4. формування культурного, просвітницького, освітнього та культово-релігійного
середовища;
5. чинники матеріального виробництва: засоби і форми господарювання, наявність
природно-рекреаційних ресурсів;
6. народні промисли як форма поєднання матеріальної культури, вжиткового мистецтва
і виробництва;
7. визначні особистості, що народилися в цьому населеному пункті, їх внесок у розвиток
населеного пункту, краю, України, світу;
8. значення і роль населеного пункту у формуванні етносоціальних процесів,
адміністративної структури, особливостей економічного розвитку території,
державотворчих процесів;
9. кількість дворів (для сіл та селищ), чисельність населення станом на…
10. туристсько-рекреаційні та екскурсійні можливості населеного пункту.

Учасники експедиції вивчають і описують історію села чи міста
відповідно до зазначених напрямів (усіх або частини).
Матеріали оформляються у вигляді:
- нарису-опису з додатками;
- розробки 1-5-денних туристсько-краєзнавчих маршрутів або екскурсій з
додатками;
- дослідження окремого історичного об’єкту.
У додатки можуть входити ілюстровані матеріали і фото (13Х18 см), копії
архівних документів, плани і карти місцевості, схеми, малюнки, легенди тощо.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Підсумки експедиції підводяться щорічно.
Матеріали для участі у 1-му турі надсилаються до районних (міських) відділів
(управлінь) освіти чи визначених ними навчальних закладів.
Для участі у 2-му (обласному) турі матеріали, що відповідають вимогам цього
положення із супроводжуючими документами (підсумковий наказ про
проведення 1-го туру, лист-подання про направлення робіт на 2-й обласний тур)
надсилаються на адресу обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та
виховання: 65009, вул. Тіниста, 4, м.Одеса до 15 березня поточного року.
Кращі роботи обласного туру надсилаються до Українського державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі у Всеукраїнському
турі.
Для підведення підсумків відповідними органами управління освітою, спільно з
місцевими організаціями (осередками) Всеукраїнської спілки краєзнавців,
Українського географічного товариства, із залученими фахівцями музеїв,
архівних установ формується склад журі. Журі оцінює роботу автора чи
авторського колективу і визначає нариси-описи, туристсько-краєзнавчі
маршрути або екскурсії та дослідження окремого історичного об’єкту, що
можуть бути подані на наступний тур, а іншим авторам надає рекомендації по
доопрацюванню зібраного матеріалу з метою залучення цих робіт до конкурсу
у наступному році.
Журі братиме до уваги об’єм та глибину експедиційних пошуків і наукових
досліджень, якість та значимість ілюстративного матеріалу. Журі
враховуватиме охайність, грамотність, стиль робіт.
НАГОРОДЖЕННЯ
Краєзнавчі колективи, об'єднання та автори, які стали переможцями та посіли І,
ІІ. ІІІ місця нагороджуються дипломами, грамотами Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, призами (за наявності
бюджетного фінансування).
Кращі роботи за підсумками журі будуть направлені до Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі у
Всеукраїнському турі експедиції.
ФІНАНСУВАННЯ
Проведення експедиції на місцях, нагородження кращих учасників
здійснюється за рахунок місцевих бюджетних коштів та інших джерел
фінансування.
Перший заступник начальника управління

Т. О. Лазарєва

