
№
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З

С ^ ’ 2019 р. Львів

Про проведення обласного етапу 
IV Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 
музеїв навчальних закладів 

«Край, в якому я живу»

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв 
навчальних закладів «Край, в якому я живу», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 21 вересня 2016 року № 1129 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1340/29470, листа Українського 
державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді від 07.10.2019 №341, з метою виховання у дітей та молоді любові 
до рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського 
народу, сприяння збереженню історичної пам’яті, удосконалення змісту, форм і 
засобів музейної роботи у навчальних закладах

Н А К А З У Ю :
1. В. о. директора комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» 
(далі -  КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ) А. О. Кліщу провести обласний етап IV 
Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я 
живу» (далі -  Конкурс).

2. Затвердити Положення обласного етапу Конкурсу (додаток 1).
3. Затвердити склад журі обласного етапу Конкурсу (додаток 2).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

департаменту освіти і науки Г. В. Яворовську.

Ігор ГАЙДУК



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
від _______2019

Положення
проведення обласного етапу ІУВсеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів 
«Край, в якому я живу»

І. Мета та завдання
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» (далі -  Конкурс) проводиться з метою виховання у 
дітей та молоді любові до рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної 
спадщини українського народу, розвитку музейної справи в закладах загальної 
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти (далі -  заклади освіти).

Основні завдання Конкурсу:
-  залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошуково- 

дослідницької та екскурсійної роботи;
-  розвиток музейної справи та активізація діяльності музеїв при навчальних 

закладах;
-  поглиблення знань про історико-культурну спадщину українського народу, 

події, історичні постаті, що мали вплив на суспільні, політичні процеси та 
економічний розвиток краю чи України;

-  вивчення учнями методів та форм музейної роботи, засобів популяризації 
музейних колекцій;

-  підвищення загальноосвітнього рівня учнів, освоєння ними нових форм 
обробки та передачі інформації;

-  використання в освітньому процесі матеріалу, зібраного під час краєзнавчих 
експедицій та екскурсій;

-  популяризація краєзнавчих знань;
-  виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку.

II. Керівництво
Загальне керівництво обласним етапом Конкурсу здійснює Департамент освіти 

і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Безпосередня робота з проведення та координації заходу покладається на 

комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді».

III. Час і місце проведення
Конкурс проводиться у два етапи:
I (обласний) етап проводить КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ з 01 листопада 2019 року до 

01 лютого 2020 року (конкурсні роботи подаються до 31 грудня 2019 року).
II (Всеукраїнський) етап Конкурсу відбудеться у третій декаді березня 2020 року 

у м. Миколаїв.
І та II етапи Конкурсу проводяться очно -  за участю учнів, вихованців, які 

презентують музей та проводять оглядову екскурсію.

IV. Учасники Конкурсу
У Конкурсі беруть участь учні закладів загальної середньої, позашкільної та 

професійно-технічної освіти, які є екскурсоводами музеїв закладів освіти.



V. Умови проведення
Конкурс проводиться серед музеїв історичного профілю:

-  військово-історичні (крім музеїв окремих військових частин та з'єднань 
періоду Другої світової війни);

-  історичні (широкого змісту);
-  природничі;
-  технічні;
-  галузеві (три змістовних напрями в одній секції).

Конкурсні матеріали військово-історичних музеїв, експозиції яких не 
відповідають вимогам Рекомендацій МОН України «Про перегляд підходів з 
організації діяльності музеїв історичного профілю» (лист МОН України 
від 22.05.2015 № 1/9-255 та вимогам, зазначеним у листі МОН України від 20.08.2018 
№1/9-500, до участі у І та II етапі Конкурсу допускатися не будуть.

Роботи, які будуть представляти музеї інших профілів, до уваги братися не 
будуть.

Конкурсні матеріали які потрібно подати на обласний етап:
-  заявка на участь у І етапі Конкурсу за формою (зразок додається) на 

електронному (у форматі ЮТ) та паперовому носіях;
-  презентації екскурсій на електронних носіях на кожну окремо та 

послайдово на паперових носіях;
-  текстовий опис екскурсії в друкованому та електронному (у форматі ЮР) 

вигляді.
Документи та матеріали надсилаються до 31 грудня 2019 року на адресу 

КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ (79026, м. Львів, вул. Івана Франка, 156 з поміткою «Конкурс 
екскурсоводів»; телефон для довідок: (032) 276-44-21).

Учасники Конкурсу презентують екскурсію музеєм свого закладу освіти у 
вигляді презентації та текстового опису, виконаних згідно вимог до оформлення та 
змісту конкурсних матеріалів.

Учасники, які подали роботи на конкурс, автоматично стають учасниками 
очного етапу конкурсу, який буде проводитись з 02 січня до 25 січня 2020 року.

VI. Вимоги до змісту та оформлення матеріалів 
Текстовий опис оглядової екскурсії

1. Вступ:
-  подати короткі загальні відомості про історію створення музею 

загальний його зміст, зміст основних його розділів;
-  вказати назви організацій, з якими закладами освіти співпрацю» 

музей;
-  вказати тривалість екскурсії, місце початку та закінчення екскурсії;
-  дати перелік найменувань тематичних екскурсій.

2. Основна частина: .
-  має послайдово розкривати зміст експозиції музею -  сутніст 

вступної частини експозиції, зміст та виховну спрямованіст 
окремих розділів, акцентувати увагу на найбільш важливи 
музейних предметах, їх особливостях;

-  коротко розкривати форми роботи із надходження музейнг 
предметів до музею;

-  навести приклади запитань, які допомагають відвідувачам край 
запам’ятати інформацію про почуте і побачене під час екскурсії.
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3. Висновок стосується:

-  змісту екскурсії в цілому;
-  окремих коментарів про зміст музейної експозиції;
-  прикладів форм та засобів популяризації музейної колекції (екскурсії,

друковані, усні, відео тощо).
Текстовий опис екскурсії повинен мати об’єм до 7 сторінок друкованого 

тексту та за необхідності, додаток на 1 сторінку (приклади запитання до 
слухачів, інша важлива на ваш погляд інформація) за наступними параметрами: 
документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman -  14 pt, інтервал -  1,0-1,5 на 
аркушах А-4. Нумерація сторінок наскрізна.

Презентація оглядової екскурсії на електронних носіях
Презентація оглядової екскурсії музеєм закладу освіти повинна бути 

виконана в програмі «Microsoft Offise Power Point» на диску CD-R/RW.
Рекомендується не перевантажувати презентацію текстовою 

інформацією, але її повинно бути достатньо для коментування ілюстративного 
метеріалу (карт, схем, малюнків, фотографій тощо). Необхідно зменшувати 
розмір графічних файлів що вносяться в презентацію, для безперебійної роботи 
комп’ютерів при їх демонстрації.

Загальний розмір презентації -  до 50 Мб.
На першому слайді презентації відображаються:
-  повна назва закладу освіти, його підпорядкування;
-  назва Конкурсу;
-  види музеїв: військово-історичні, історичні (широкого змісту), 

природничі, технічні, галузеві (три змістовних напрями в одній секції);
-  назва екскурсії (символічна, літературна, але не повинна дублювати 

назву Конкурсу);
-  виконавець (прізвище, ім’я, клас чи гурток, творче об’єднання);
-  педагогічний (науковий) керівник (П.І.Б. повністю, місце роботи, 

посада, контактний телефон).
Час демонстрації презентації та ведення екскурсії не повинен 

перевищувати 10 хв.
Оцінювання конкурсних матеріалів тур (заочний), 

проведеної учасниками екскурсії тур (очний)
Члени журі оцінюють конкурсні матеріали та проведення учасниками 

Конкурсу оглядових екскурсій методом експертної оцінки відповідно до 
критеріїв.

Критерії оцінювання оглядової екскурсії на електронних носіях
№
з/п Критерії Кількість балів

1

Загальні дані про музей: назва музею, його 
підпорядкування, тематика, назва екскурсії, перелік 
основних розділів експозиції, на який вік слухачів 
розрахована екскурсія, перелік об’єктів показу, час на 
їх огляд

2

2 Демонстрація об’єктів показу: науковість, доступність, 
послідовність, збалансованість показу музейних 
предметів (основні -  допоміжні) 6
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3 Наявність архівних документів, фото, схем, малюнків 
тощо; загальні види та окремі складові експозиції. 
Авторство фотознімків або їх джерел

5

4 Відповідність слайдів тексту екскурсії 5
5 Перелік використаних джерел та літератури 2
6 Всього 20

Критерії оцінювання проведеної учасником оглядової екскурсії
№
з/п Критерії Кількість балів

1 Повнота розкриття змісту екскурсії 12
2 Творче поєднання показу і розповіді 12
3 Рівень оволодіння матеріалами експозиції 12

4 Майстерність екскурсовода: вміння чітко, логічно, 
послідовно презентувати музейну колекцію 14

5
Культура мовлення: володіння літературною мовою та 
мовними засобами, образність, вдале використання 
цитат, епітетів, порівнянь тощо

10

6 Вміння спілкуватися з відвідувачами (слухачами) 10

7 Загальний художній та естетичний рівень 
продемонстрованої експозиції 10

Всього 80
Разом (сума балів): 100

VII. Визначення переможців та призерів
Підсумки обласного етапу Конкурсу підводяться окремо у кожному із 

зазначених напрямів роботи музеїв відповідно до вимог оформлення та змісту 
конкурсних матеріалів.

Загальна кількість переможців та призерів І туру Конкурсу може складати 
50% від кількості учасників.

Переможцями та призерами визнаються учасники, які набрали найбільшу 
суму балів за критеріями оцінювання оглядової екскурсії на електронних носіях 
та критеріями оцінювання проведеної учасникрм оглядової екскурсії у 
співвідношенні 1:2:3.

Учасник не може бути визнаний переможцем, якщо він не набрав у сумі 
75 балів. Призерами (II, III місця) не можуть бути визнані учасники, якщо вони 
не набрали у сумі 60 балів.

За умови, коли два і більше учасники набрали однакову кількість балів, 
вище місце посідає учасник, який набрав більшу кількість балів за критеріями 
оцінювання проведеної учасником екскурсії, а за рівності і цього показника -  
місце розподіляється між учасниками.

Переможці та призери нагороджуються диполомами Департаменту освіти 
і науки Львівської обласної державної адміністрації, а учасники -  подяками.

Начальник управління алина ЯВОРОВСЬКА



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
від * * * '  ^  2019 № ^

Склад жур, ^
обласного етапу ІУВсеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»

1. Кліщ А. О. -  голова журі, в.о. директора комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму
учнівської молоді».

2. Набитович М. В. -  заступник голови, заступник директора з виховної
роботи та національно-патріотичного виховання комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму
учнівської молоді».

3. Федуна А.М. -  член журі, завідувач відділу національно-патріотичного 
виховання комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 
центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді».

4. Перейма Л. И. -  член журі, завідувач науково-методичного відділу та 
пам'ятко-охоронної роботи комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський історичний музей» (за згодою).

5. Василина С. І. -  член журі, завідувач лабораторії інноваційних технологій 
навчання Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській 
області, кандидат педагогічних наук (за згодою).

6. Кобрин М.С. -  член журі, заступник директора з наукової роботи 
Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, кандидат 
філософських наук (за згодою).

7. Тернавська О. Г. -  член журі, старший науковий співробітник Державного 
меморіального музею Михайла Грушевського.

8. Легін С. Р. -  член журі, вчений-секретар Державного меморіального музею 
Михайла Грушевського.

9. Задільська Л. Р. -  секретар, завідувач відділу організаційно-методичної 
роботи комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді».

Начальник управління Галина ЯВОРОВСЬКА


