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Орієнтовний календар  

обласних та всеукраїнських масових заходів, семінарів  

з туристсько-краєзнавчої, туристсько-спортивної та музейної роботи,  

національно-патріотичного виховання  

на 2023 рік 

 

Обласні масові заходи 

 

Обласний тур Фотовиставки до Дня Соборності України: «Україна – це ми!»,  

    матеріали до 16 січня 

 

Обласні заходи до Дня Соборності та Дня Героїв Крут      січень 

 

Очний етап обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів 

освіти «Край, в якому я живу», 2022-2023 н.р. (онлайн)                                   26-27 січня 

 

Заходи до дня Героїв Небесної Сотні                                                                               лютий 

 

Відкриті обласні змагання «В’язання туристських вузлів» (онлайн)           лютий-березень 

 

Історико-освітній проєкт «Зорепадом летять роки» до 70-річчя туристсько-краєзнавчого 

руху Полтавщини         березень-жовтень 

 

46 обласні змагання зі спортивного туризму та спортивного орієнтування серед 

працівників освіти і науки Полтавщини (смт. Білики Білицької селищної ради 

Полтавського району Полтавської області)                 квітень 

 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), старша, середня, молодша вікові групи (смт. Білики Білицької селищної ради 

Полтавського району Полтавської області)                       травень 

 

ХVІІІ обласний зліт юних туристів-краєзнавців (смт. Білики Білицької селищної ради 

Полтавського району Полтавської області)             травень 

 

57 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму серед учнівської та студентської 

молоді (смт. Білики Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області)  

                червень – липень 

 

Відкритий Чемпіонат області з велосипедного туризму серед учнівської та студентської 

молоді (смт. Білики Білицької сільської ради Полтавського району)        червень-липень

          

23 відкритий Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед учнівської та 

студентської молоді (с. Власівка Зіньківської міської ради Миргородського району)  

                                 червень-вересень  

 

 Обласний військово-патріотичний табір «Юний десантник»    липень 
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Акції до Дня Державності та Дня Незалежності України          липень-серпень 

 

Заходи в закладах освіти, присвячені Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні 

                  вересень 

 

Обласна військово-патріотична гра «Петлюрівський вишкіл» (смт. Білики Білицької 

сільської ради Полтавського району)                                                          вересень-жовтень 

 

 Заочний етап обласного туру Всеукраїнського  конкурсу  екскурсоводів музеїв закладів 

освіти «Край, в якому я живу» (2023-2024 н.р.)                                          жовтень-грудень 

 

Міжрегіональний форум національно-патріотичних проєктів, започаткованих 

краєзнавчими об’єднаннями та музеями закладів освіти Полтавщини (онлайн)    жовтень 

 

27 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в приміщенні серед учнівської та 

студентської молоді (с. Розсошенці Щербанівської сільської ради Полтавського району) 

                                         листопад   

 

ХІІІ обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята» 

(м. Полтава)                                                                                                                   листопад 

 

 ІІ тур (обласний) Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»                                                                     звіти до 15 листопада 

 

 І етап Всеукраїнських змагань зі спортивних туристських походів серед учнівської та 

студентської молоді (звіти за походи, проведені з 1 вересня 2021 року по 31 серпня 2023 

року)                                                                                                               звіти до 01 грудня 

 

 І тур (обласний) Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»  

звіти до 15 грудня 
 

Обласні семінари 

 

Обласний семінар тренерів команд з пішохідного туризму (онлайн)               січень-лютий 

 

Обласний семінар-нарада для відповідальних в об’єднаних територіальних громадах з 

питань національно-патріотичного виховання, туристсько-краєзнавчої та музейної роботи 

(онлайн)                             лютий 

 

Обласний семінар-нарада для відповідальних в об’єднаних територіальних громадах з 

питань туристсько-спортивного напряму роботи (онлайн)                        лютий-березень 

 

Міжрегіональний семінар з підготовки та підвищення кваліфікації секретарів змагань зі 

спортивного орієнтування (м. Полтава, офлайн)          лютий-березень 

 

Обласний семінар-нарада організаторів І етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (онлайн)      лютий 
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Обласний семінар відповідальних за національно-патріотичне виховання щодо співпраці 

з Молодіжною організацією «Пласт - НСОУ» (онлайн)                                       лютий  

 

Обласний семінар керівників команд з підготовки до ХVІІІ обласного зльоту юних 

туристів-краєзнавців (онлайн)                                                    квітень 

 

Обласний семінар виховників роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (онлайн)                                                квітень 

 

Обласний семінар-практикум зі спортивного туризму та спортивного орієнтування   

працівників освіти і науки Полтавщини (смт. Білики Білицької селищної ради 

Полтавського району Полтавської області)          квітень-травень 

 

Семінар керівників пішохідних походів (пішохідний похід по Карпатах ІІ-ІІІ категорії 

складності) (Закарпатською, Івано-Франківською областями)                          липень-серпень 

 

Обласний виїзний семінар-практикум керівників (завідувачів) музеїв при закладах освіти  

(м. Київ)                   жовтень 

 

Семінар директорів, методистів  закладів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

профілю (м. Полтава)                  листопад 

 

Всеукраїнські заходи 

Кубок України серед  юнаків з пішохідного туризму в приміщенні (відкритий Кубок 

Київської області), Київська область                                                             лютий-березень  

Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму - Відкриті змагання Миколаївської 

області зі спортивного туризму серед юнаків «Кубок Бугу», Первомайський район 

   квітень-травень 

 

VI Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Державотворчі 

процеси в Україні: через віки в ХХІ століття» (Черкаська область)                        березень 

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я 

живу» (м. Біла Церква Київської області)             березень 

 

Фестиваль-огляд ватр «Слава Героям» роїв середньої вікової групи Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») до Дня Героїв – дня 

пам'яті українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України 

(м. Київ)                                                                                                                    травень 

 

Підсумкове таборування куренів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») з активним способом пересування (рейд-похід) – «Героїка Карпат», 

присвячений Дню Незалежності України (Закарпатська область)  

      червень-липень 
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Збір лідерів учнівського самоврядування в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

(Закарпатська область, ЦТТАУУ)        серпень - вересень 

 

Участь у проведенні Всеукраїнського патріотичного забігу в пам’ять про загиблих воїнів 

«Шаную воїнів, біжу за героїв України» (м. Київ)      вересень 

 

Всеукраїнський челендж «ТОП-3 здобутків нашого куреня»   вересень-жовтень 

 

Міжнародний турнір з туризму серед юнаків «Волинь» (Волинська область) 

          жовтень 

 

Всеукраїнський конкурс фотографій та відеофільмів «Україна очима юних» (м. Київ)              

жовтень-грудень 

 

V Всеукраїнська краєзнавчо-етнографічна конференція учнівської молоді «Завжди в 

народі буде жити, що серце серцю передасть» (м. Косів Івано-Франківська область) 

          жовтень-листопад  

 

ХІV Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя 

земля очима сучасників» (м. Миколаїв)              жовтень-листопад  

 

ХVІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді 

«Пізнай себе, свій рід, свій нарід...» (Харківська область)          листопад 

 

ХV Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської та студентської молоді 

«Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття» (м. Святогірськ Донецької 

області)            листопад-грудень 

 

Всеукраїнські семінари-практикуми 

Семінар з підготовки та підвищення кваліфікації суддів зі спортивного туризму (м. Київ) 

 лютий-квітень 

 

Нарада педагогічних працівників закладів позашкільної освіти з питань залучення 

пластових виховників та скаутлідерів до освітнього процесу в системі позашкільної освіти 

(м. Київ)            березень – квітень 

 

Всеукраїнський семінар педагогічних працівників  - відповідальних за національно-

патріотичне виховання в обласних закладах позашкільної освіти, членів обласних штабів 

Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)           (м. 

Київ)            березень – грудень 

 

Семінар-практикум головних секретарів змагань з видів спортивного туризму                       

(м. Чернігів)           березень – квітень 

 

Семінар з організаторами заходів з питань національно-патріотичного виховання та 

краєзнавчої роботи в закладах освіти (Закарпатська область)                               липень 
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Семінар-практикум працівників центрів національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів з питань історичного досвіду 

розвитку туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та його використання в 

сучасних умовах (Черкаська область)                                                  вересень – листопад 

 

Участь педагогічних працівників закладів позашкільної освіти – відповідальних за 

патріотичне виховання у Всеукраїнському Форумі патріотичних справ «Ми – українці!» 

(м. Київ)                                                                                                   жовтень – грудень 

 

Тренінги для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та громадських 

активістів «Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру»                 

(м. Київ)                                                                                                       протягом року 

 

Тренінги для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та громадських 

активістів «Таборова майстерня: як створювати наметові освітні табори» (м. Київ) 

протягом року 

 

Семінари, наради, конференції, вебінари тощо педагогічних працівників закладів освіти з 

військово-патріотичного напряму в онлайн-режимі  (м. Київ)                  протягом року 

 

Семінари, наради, конференції, вебінари тощо педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму в онлайн-режимі (за напрямами 

роботи), м. Київ  

 

Проект програми 

туристського Кубку Полтавщини учнівської та студентської молоді на 2023 рік 

 

Відкриті змагання Центру позашкільної освіти Миргородської міської ради з пішохідного 

туризму в приміщенні «Миргородська зима» (м. Миргород)    

лютий-березень  

Відкриті змагання Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади з 

пішохідного туризму в приміщенні (с. Михайлівка Михайлівської сільської ради 

Полтавського району)           березень  

 

Відкриті змагання Комунального закладу «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської 

ради Полтавського району» з пішохідного туризму (с. Розсошенці Щербанівської сільської 

ради Полтавського району)         квітень-травень  

 

Відкриті змагання Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Полтавської обласної ради» з 

велосипедного туризму (с. Вовчик Лубенської міської ради Лубенського району) 

квітень-травень  

 

23 відкритий Чемпіонат області зі спортивного орієнтування (с. Власівка Зіньківської 

міської ради Миргородського району)       червень-вересень  
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57 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму (с. Білики Білицької сільської ради 

Полтавського району)          червень-липень  

 

Відкриті змагання Центру позашкільної освіти Миргородської міської ради з пішохідного 

туризму «Миргородський марафон» (м. Миргород)      жовтень  

 

 Відкриті змагання Карлівського ліцею № 3 з пішохідного туризму в приміщенні «Золотий 

карабін» (м. Карлівка Карлівської міської ради Полтавського району)   жовтень  

 

27 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в приміщенні (с. Розсошенці 

Щербанівської сільської ради Полтавського району)      листопад  

 

І етап Всеукраїнських змагань зі спортивних туристських походів серед учнівської та 

студентської молоді (звіти за походи, проведені з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2023 

року)                 матеріали 01 грудня 

 

 

 

 


