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програми
Очікувані результати

1.

Створення

інноваційного

позашкільної

освіти

закладу

туристсько-

краєзнавчого напряму
2.

Становлення

спрямованого
процесу

у

компетентніснонавчально-виховного
єдності

технологічних,

змістових,
особистісних,

управлінських параметрів
Виконавці програми

Педагогічний

колектив

Комунального

закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради

Мета
програми:

Завдання
програми:

Забезпечення
позитивної
динаміки
розвитку
Комунального закладу «Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської обласної ради як
відкритої педагогічної системи, яка спрямована на
всебічний розвиток вихованців, адаптованих до вимог
сучасності, забезпеченні прав дитини на добровільний
вибір діяльності у вільний час.
Підвищення
рівня,
якості
та
доступності
позашкільної
освіти
засобами
туризму,
краєзнавства та екскурсій для кожної дитини;
Оновлення змісту позашкільної освіти туристськокраєзнавчого напряму у відповідності з інтересами
дітей, потребами сім’ї та суспільства;
Прищеплення
любові
до
України,
малої
Батьківщини, поваги до державних символів,
виховання
патріотизму,
національної
самосвідомості;
Формування в особистості ціннісного ставлення
до навколишньої дійсності та самого себе, активної
за формою та моральної за змістом, життєвої
позиції;
Організація змістовного дозвілля дітей та підлітків,
формування здорового способу життя;
Підвищення рівня професійної компетентності
педагогів закладу;
Формування ефективної системи управління
розвитком туристсько-краєзнавчої роботи серед
учнівської молоді у взаємодії з різними ланками
освіти Харківщини;
Здійснення
ресурсного
забезпечення
функціонування та розвитку всіх структурних
підрозділів Комунального закладу «Харківська
обласна станція юних туристів» Харківської
обласної ради;
Забезпечення наукового супроводу організаційнопедагогічної, науково-методичної, масової роботи
Створення умов для участі батьків та громадськості
в управлінні розвитку закладу.

ВСТУП
Позашкільна освіти має бути націленою у майбутнє, на розв’язання
завдань реформування освіти в Україні за Концепцією «Нова українська
школа», на формування та розвиток ключових компетентностей вихованців,
ціннісних орієнтацій, комунікативної культури, творчих способів мислення.
Стратегія розвитку позашкільної освіти, розроблена Міжнародною
асоціацією позашкільної освіти, визначає пріоритетним завданням діяльності
кожного закладу:
- підвищення якості і доступності позашкільної освіти;
- розширення функцій закладу позашкільної освіти в адміністративнотериторіальній одиниці як центру освітньої, соціокультурної та
громадянської діяльності.
Освітній вектор розвитку діяльності будь-якого закладу позашкільної
освіти передбачає:
- модернізацію освітньої діяльності;
- реалізацію компетентнісного підходу у позашкільній освіті;
- розвиток дитини як особистості, її здібностей і талантів;
- забезпечення освітнього процесу у закладі як 4-компонентної
структури,

що

включає

навчання,

виховання,

розвиток

та

соціалізацію особистості у вільний час.
Керуючись вищезазначеним, Комунальний заклад «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної ради приділяє велику увагу
вдосконаленню моделі педагогічної діяльності закладу як цілеспрямованої
соціальної системи, що організує свою роботу у контексті сучасного
освітнього менеджменту.
Для оптимізації роботи закладу розширюються партнерські зв’язку з
державними, науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими
організаціями, зокрема:
- Департамент
адміністрації;

науки

і

освіти

Харківської

обласної

державної

- Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної
адміністрації;
- Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації;
- Харківський обласний туристсько-інформаційний центр.
Відповідно до структури закладу кожен відділ має сталі партнерські
зв’язки, зокрема:
І. ВІДДІЛ ЕКСКУРСІЙ
1. Дитячий культурно-просвітницький центр «Кобзар» (м. Київ).
2. Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та
екскурсій (м. Вінниця).
3. Тернопільський

обласний

комунальний

центр

туризму,

краєзнавства, спорту та екскурсій (м. Тернопіль).
4. Комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (м. Херсон).
5. Дитячий центр туризму, спорту та екскурсій Сихівського району
м. Львова (м. Львів).
6. Іршавська районна станція юних туристів (м. Іршава, Закарпатська
область).
7. Туристична фірма «Нові мандри» (м. Луцьк).
8. Приватне туристичне підприємство «Столиця» (м. Одеса).
9. Чернівецьке бюро туризму та відпочинку (м. Чернівці).

Постійними партнерами в організації навчально-тематичних екскурсій,
які проводить Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради, є:
Музеї
Краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

м. Полтава

Літературно-меморіальний музей

м. Полтава

І. П. Котляревського
Музей-садиба І. П. Котляревського

м. Полтава

Літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка

м. Полтава

Літературно-меморіальний музей П. Мирного

м. Полтава

Музей історії Полтавської битви

м. Полтава

Музей авіації і космонавтики

м. Полтава

Музей дальньої авіації

м. Полтава

Національний музей-заповідник М.В. Гоголя

с.Гоголєво
Шишацького району
Полтавської області

Національний музей-заповідник українського

с. Опішня

гончарства

Зіньківського району
Полтавської області

Музей-заповідник А.С. Макаренка

с. Ковалівка
Полтавського району
Полтавської області

Музей українського весілля

с. Великі Будища
Диканського району
Полтавської області

Державний історико-краєзнавчий музей імені

с. Диканька

Д. М. Гармаша

Полтавської області

Культурний комплекс «Палац Голіцина»

м. Тростянець
Сумської області

Національний центр аерокосмічної освіти молоді

м. Дніпро

України ім. О. М. Макарова
Національний історичний музей імені

м. Дніпро

Д. І. Яворницького
Музей техніки Богуслаєва

м. Запоріжжя

Національний заповідник "Хортиця"

м. Запоріжжя

Музей історії Святогірської Лаври

м. Святогірськ

Історичний музей імені М.Ф. Сумцова

м. Харків

Музей природи ХНУ імені В.Н. Каразіна

м. Харків

Музей-кімната Гната Хоткевича

с.Високий
Харківського району
Харківської області

Музей бойового братерства

с. Соколово
Зміївського району
Харківської області

Музей гвардійців-широнінців

с.Таранівка
Зміївського району
Харківської області

Музейний комплекс «Харківщина в роки Другої

с. Солоницівка

світової війни»

Дергачівського
району Харківської
області

Національний літературно-меморіальний музей

с. Сковородинівка

Г.С. Сковороди

Золочівського району
Харківської області

Художній музей імені П. Ф. Луньова

с. Пархомівка
Краснокутського
району Харківської
області

Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна

м. Чугуїв Харківської
області

Палаци, центри (станції) туризму, краєзнавства та екскурсій
Полтавський обласний центр туризму і

м. Полтава

краєзнавства учнівської молоді
КПНЗ «Охтирський міський центр позашкільної

м. Охтирка Сумської

освіти – Мала академія наук учнівської молоді»

області

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр

м. Запоріжжя

туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Комунальний заклад «Сумський обласний центр

м. Суми

позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю» Сумської обласної ради
Відділ прикладної біології Комунального закладу

м. Харків

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» Харківської обласної ради
Навчальні центри, клуби
Навчальний центр «ТехноПарк» ДСНС України

с. Ватутіне
Нововодолазького
району Харківської
області

Харківський аероклуб імені В. Гризодубової

с. Коротич

товариства сприяння обороні України

Харківського району
Харківської області

Громадські організації
Харківська муніципальна страхова компанія

м. Харків

Страхова компанія «Країна»

м. Київ

Громадська організація «Харківський музей

м. Харків

Голокосту»

Дитяча турбаза Комунального закладу «Харківська обласна станція
юних туристів» активно працює на прийом дитячих груп – учасників
змагань, конкурсів, оглядів, екскурсій, конференцій. Склалися партнерські
відносини з такими закладами, установами, організаціями:
1. Хокейні клуби (мм. Київ, Славутич, Дніпро, Бровари, Костянтинівка,
Дружківка, Запоріжжя, Херсон).
2. Харківські обласна та міська федерації з таких видів спорту як бокс,
айкідо, КЕМПО, батут, карате, шахи тощо.
3. Клуби

скелелазіння

(мм.

Київ,

Одеса,

Дніпро,

Вінниця,

Сєверодонецьк, Нікополь).
4. Клуби козацького двобою (мм. Київ, Ромни, Шостка, Прилуки,
Костянтинівка, Краматорськ).
5. Громадська благодійна організація «Ротарі» (м. Харків).
6. Приватні туристичні підприємства (мм. Дніпро, Київ, Херсон,
Полтава, Миколаїв, Черкаси, Решетилівка, Енергодар та ін.)
ІІ. ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА
Заклади вищої освіти
1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
2. Харківська державна академія культури
3. Харківський національний медичний університет
4. Харківський національний університет залізничного транспорту
5. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
6. Харківський

національний

педагогічний

університет

імені

Г. Сковороди
7. Харківський

національний

технічний

університет

сільського

господарства ім. Василенка
8. Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова

9. Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
10. Національний університет цивільного захисту України
11. Національна академія Національної гвардії України
12. Національний фармацевтичний університет
13. Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»
14. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
15. Харківський

регіональний

інститут

державного

управління

Національної академії державного управління при Президентові
України
16. Павлодарський державний педагогічний університет (Республіка
Казахстан)
17. Таллінський університет (Естонія)
Заклади середньої спеціальної освіти, ліцеї та коледжі
1. Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного
екологічного університету
2. Навчальна метеорологічна станція Харківського гідрометеорологічного
технікуму Одеського державного екологічного університету
3. Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту
при УІПА
4. Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Виробничі організації, наукові установи та НДІ
1. Український науково-дослідний інститут природних газів
2. ПРАТ «Укргідропроект»
3. Інститут народознавства НАН України
4. Державний архів Харківської області
5. Центральний державний науково-технічний архів
Музеї
1. Харківський літературний музей

2. Харківський державний історичний музей імені М. Сумцова
3. Музей природи ХНУ імені В.Н. Каразіна
4. Харківський музей археології і етнографії Слобідської України ХНУ
імені В.Н. Каразіна
5. Музей

історії

Харківського

національного

університету

імені

В.Н. Каразіна
6. Центр краєзнавства імені П.Т. Тронька ХНУ імені В.Н. Каразіна
7. Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди
8. Музей пам`яті жертв Голодомору
9. Artvillage Museum, с. Артюхівка Зміївського району
10.Музей бойового братерства у с. Соколово Зміївського району
11. Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конєва»
та музей «Харківщина у роки Другої світової війни 1939-1945 рр.»
Громадські організації:
1. Харківська обласна Рада Організацій ветеранів України
2. Харківська міська громадська організація «Союз Чорнобиль»
3. Харківська обласна громадська організація «Спілка ветеранів АТО»
4. Харківська обласна спілка ветеранів Афганістану
5. Громадська

організація

«Харківська

міська

спілка

ветеранів

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»
6. Українська Академія Лідерства
7. Національна скаутська організація України «Пласт»
8. Міжнародний освітній центр (Дортмунд) Німеччина
9. Громадська організація «Екологічна група «Печеніги»
10.Харківська обласна організація Українського товариства охорони
природи
11.Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА - 86»
12. Фельдман-Екопарк
Державні установи
1. Генеральне Консульство Республіки Польща у Харкові

2. Почесне Консульство Турецької Республіки у Харкові
Заклади культури:
1. Харківський клуб писанкарства імені В.П. Овчаренко
2. Науково-методичний центр розвитку музеєзнавстві пам`яткознавства
3. Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
4. Обласний

комунальний

заклад

«Харківський

організаційно-

методичний центр туризму»
5. Харківський

обласний осередок Національної спілки майстрів

народного мистецтва України
6. Клуб «Краєзнавець» Харківської державної наукової бібліотеки імені
В.Г. Короленка
ІІІ. ВІДДІЛ ТУРИЗМУ ТА СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
Державні установи
1. Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної
адміністрації
2. Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради
3. Харківська муніципальна страхова компанія
4. Некомерційний комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»
Заклади вищої, передвищої освіти
1. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2. Національний університет цивільного захисту України (Харків)
3.Національний

технічний

університет

«Харківський

політехнічний

інститут»
4. Харківська державна академія фізичної культури
5. Харківська гуманітарно-педагогічна академія
6. Липковатівський аграрний коледж (смт Липкуватівка Нововодолазького
району)

Виробничі організації
1. ТОВ «ДВ нафтовидобувна компанія»-канал «Теплоелектроцентраль»
(смт Есхар Чугуївського району)
2. ДП «Жовтневе лісове господарство» (Харків)
3. ДП Чугуєво-Бабчанське лісове господарство (смт Кочеток Чугуївського
району)
4. Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського
національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
Зміївського району)
5. Рокитянське лісництво (с. Рокитне Нововодолазького району)
6. Мереф’янське лісництво (м. Мерефа)
7. Красноградське лісництво (м. Красноград)
8. Люботинське лісництво (м. Люботин)
9. Зміївське лісництво (м. Зміїв)
Громадські організації
1. Спортивний клуб «О-Компас» (м. Харків)
2. Спортивний клуб «Шалений ровер» (м. Мерефа)
Спортивні організації
1.Обласна федерація спортивного туризму (Харків)
2. Обласна федерація спортивного орієнтування (Харків)
Торгівельні організації
1. Магазин «Велопланета» (Харків)
2. Магазин «Велостудия» (Харків)
3. Магазин «Байк про СПОРТ» (Харків)
4. Магазин «Мандрівник» (Харків)
5. Магазин «АлАнТУР» (Харків)
6. Магазин «С рюкзачком» (Харків)
7. Магазин «Пилигрим» (Харків)
8. Магазин «Екстрим» (Харків)
9. Магазин «2 капитана» (Харків)

(смт. Лісне

10.Фірма «Романтик» (Харків)
11.ПП «Бобух» (м. Барвінкове)
12.ПП «Шеруда» (м. Барвінкове)
Сучасний етап розвитку освіти в Україні, євроінтеграційні процеси
зобов’язують педагогічну спільноту до оновлення змісту діяльності закладів
позашкільної освіти.
Усе вищевикладене зумовлює необхідність розроблення програми
подальшого розвитку Комунального закладу «Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської обласної ради.
ІІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Навчально-виховний:
Передбачає впровадження інноваційних педагогічних методик та
технологій,

спрямованих

на

орієнтування

і

самореалізацію

вихованців у багатогранному соціокультурному середовищі.
Полягає у створенні у закладі атмосфери, яка сприяє виявленню,
розвитку і реалізації вихованцями пізнавальної самостійності,
творчої активності, прояву обдарованості у навчально-виховній
діяльності.
Передбачає ознайомлення зі світом професій, формування ціннісних
орієнтацій, здатність до самопізнання, активність у професійному
самовизначенні відповідно до інтересів,

задатків та здібностей,

інших особистісних якостей вихованців.
Для реалізації зазначених напрямів Програми Комунальний заклад
«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради
визначає для себе виконання наступних завдань:
 Збереження існуючої мережі гуртків туристсько-краєзнавчого
напряму у закладі позашкільної освіти;

 Розширення мережі гуртків військово-патріотичного, героїкопатріотичного профілів;
 Залучення до занять у творчих об’єднаннях закладу учнів –
старшокласників, збільшення кількості гуртків основного та
вищого рівнів;
 Розширення географії діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого
напряму на базі закладів освіти сільських районів, об’єднаних
територіальних громад;
 Сприяння навчанню дітей з особливими освітніми потребами в
гуртках закладу;
 Налагодження співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами щодо
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в гуртках закладу;
 Продовження роботи по виявленню обдарованих, здібних дітей та
залучення їх до занять в гуртках закладу, участі у роботі секцій
відділень «Науки про Землю», «Історія» Малої академії наук,
«МАН-Юніор-дослідник» та ін.;
 Впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів
навчання у навчально-виховний процес;
 Використання мобільних методів навчання в освітньому процесі,
орієнтація на проведення практичних гурткових занять на
місцевості, в музеях, на виставках, під час екскурсій тощо;
 Активізація пошуково-краєзнавчої діяльності вихованців шляхом
залучення їх до вивчення історії, культури, природи рідного краю,
України;
 Удосконалення напрямів розвитку дитячо-юнацького геологічного
руху на Харківщині;
 Активізація

військово-патріотичного

виховання

шляхом

популяризації гри «Сокіл» («Джура»), діяльності осередків
«Пласт» на Харківщині;

 Розгалуження мережі гуртів пішохідного, водного, велосипедного
туризму в закладах позашкільної освіти, закладах загальної
середньої освіти;
 Підвищення якості підготовки збірних команд юних туристів,
краєзнавців до участі у Всеукраїнських заходах;
 Створення електронної бази даних про вихованців гуртків закладу,
їх соціальний склад тощо.
Організаційно-масовий:
Для реалізації зазначеного напряму Програми Комунальний заклад
«Харківська обласна станція юних туристів» визначає для себе виконання
наступних завдань:
 Передбачає

організацію

змістовного

дозвілля

вихованців,

спілкування їх з однолітками у різних формах дозвіллєворозважальної діяльності;
 Сприяє формуванню здоров’язберігаючих компетентностей;
 Формує навички самообслуговування під час участі в походах,
експедиціях, пересувних таборах;
 Залучення якомога більшої кількості дітей та підлітків до участі в
змаганнях з видів туризму, спортивного орієнтування, спортивних
туристських походів;
 Збереження та розширення календаря обласних масових заходів з
туризму та краєзнавства;
 Залучення учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців
гуртків закладів позашкільної освіти до участі в обласних,
Всеукраїнських краєзнавчих заходах;
 Проведення пересувних

тематичних таборів: «Краєзнавець»,

«Турист», «Водник», «Геолог», «Гідролог» із залученням дитячого
туристсько-краєзнавчого активу;

 Організація автобусних навчально-тематичних екскурсій з метою
використання їх освітнього потенціалу у викладанні навчальних
предметів у закладах освіти (у канікулярний та міжканікулярний
періоди);
 Проведення туристських подорожей Україною за маршрутами:
«Київ – столиця України», «Гетьманські столиці», «Львів –
перлина Європи», «Сім чудес України» тощо;
 Поповнення експозицій музеїв, краєзнавчих куточків новими
експонатами, зібраними під час походів, експедицій, подорожей;
 Розширення тематики навчальних екскурсій з урахуванням
вікових особливостей дітей;
 Активізація прийому на дитячій турбазі закладу туристських груп
з України, близького зарубіжжя;
 Проведення пошуково-краєзнавчих археологічних, етнографічних,
геологічних експедицій.
Науково-методичний:
Передбачає підвищення рівня методичної роботи з метою надання
якісної позашкільної туристсько-краєзнавчої освіти з урахуванням
вимог сучасності;
Сприяє

удосконаленню

взаємодії

Комунального

закладу

«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної
ради та закладів позашкільної освіти Харківщини, популяризацію
його діяльності та позитивного іміджу;
Зобов’язує педагогічних працівників закладу постійно працювати
над підвищенням своєї професійної компетентності;
Стимулювання

педагогів

закладу

на

їх

вищі

професійні

досягнення;
Збереження єдиного освітнього простору у взаємодії з різними
ланками освіти;

Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик у
практику діяльності закладу позашкільної освіти;
Розробку, видання різних методичних рекомендацій, збірок,
робочих зошитів, довідників на допомогу педагогам закладів
позашкільної освіти Харківщини.
Для реалізації зазначеного напряму Програми Комунальний заклад
«Харківська обласна станція юних туристів» визначає для себе виконання
наступних завдань:
 Зростання якості науково-методичної роботи з питань туризму,
краєзнавства, екскурсій;
 Постійного оновлення освітнього процесу шляхом видання
методичних рекомендацій, збірників, робочих зошитів тощо з
урахуванням сучасних потреб;
 Здійснення координаційно-методичної роботи з туризму та
краєзнавства серед закладів позашкільної освіти Харківщини;
 Впровадження у педагогічну практику наукових досліджень і
досягнень, розширення контактів з кафедрами педагогіки закладів
вищої

освіти

Київського

Харкова,

кафедрою

національного

позашкільної

педагогічного

педагогіки

університету

імені

М.Драгоманова;
 Забезпечення

функціонування

сайту

Комунального

закладу

«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної
ради, його оновлення та розширення розділів сайту;
 Активну

участь

педагогів

закладу

в

конкурсах

фахової

майстерності: «Джерело творчості» (всеукраїнський), фестиваль
добрих

практик

(обласний),

конкурсі

рукописів

з

питань

позашкільної освіти (всеукраїнський) тощо;
 Удосконалення діяльності методичних об’єднань керівників
гуртків, методичної ради закладу;

 Проведення науково-методичних семінарів, переважно виїзних,
конференцій, конкурсів, майстер-класів тощо для педагогів
закладів

позашкільної

освіти

Харківщини

за

напрямами

туристсько-краєзнавчої діяльності з учнями;
 Продовження практики вивчення та узагальнення досвіду роботи
кращих

організаторів

туристсько-краєзнавчої

діяльності

з

учнівською молоддю;
 Залучення педагогів закладу до наукової діяльності шляхом їх
участі

у

міжнародних,

всеукраїнських

науково-практичних

конференціях;
 Створення електронної бази наукових статей, інших видань
педагогів закладу;
 Сприяння морального та матеріального заохочення педагогів
закладу за результатами їх професійної діяльності.
Ресурсне забезпечення:
Передбачає створення належної матеріально-технічної бази
діяльності всіх структурних підрозділів Комунального закладу
«Харківська обласна

станція

юних

туристів»

Харківської

обласної ради;
Сприяє раціональному використанню бюджетних коштів закладу
в

межах

затвердженого

Департаментом

науки

і

освіти

Харківської обласної державної адміністрації кошторису;
Дозволяє залучати позабюджетні кошти за основними напрямами
діяльності закладу.
Для реалізації зазначеного напряму Програми Комунальний заклад
«Харківська обласна станція юних туристів» визначає для себе виконання
наступних завдань:
 Здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення
інноваційного розвитку закладу на основі сучасної державної

політики в галузі позашкільної освіти та пріоритетних напрямів
діяльності закладу;
 Залучення додаткових позабюджетних коштів шляхом надання
платних послуг з туризму, екскурсійної діяльності, проживання на
дитячій турбазі, що не суперечить чинному законодавству
України;
 Забезпечення закладу обов’язковим навчальним обладнанням та
спорядженням, матеріалами відповідно до діючих санітарногігієнічних норм і правил;
 Упровадження в діяльність усіх структурних підрозділів закладу
сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій (забезпечення
комп’ютерною технікою, підключення до мережі Internet, WI-FI
та ін.)
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Основними напрямами міжнародного співробітництва Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної
ради передбачається участь:
у міжнародних науково-освітніх програмах і проектах;
у міжнародних науково-практичних конференціях з
питань розвитку туризму та рекреації;
у міжнародних змаганнях з туризму та спортивного
орієнтування серед молоді;
прийом на дитячій турбазі туристських груп з близького
та далекого зарубіжжя;
обмін

делегаціями

педагогічних

працівників

країн

близького та далекого зарубіжжя з питань вивчення
досвіду роботи.
Міжнародне співробітництво закладу спрямоване на реалізацію
завдань,

окреслених

міжнародними

та

національними

документами:

Конституцією України (1996), Конвенцією ООН «Про права дитини» (1989),

Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку
дітей (1990), Законом України «Про позашкільну освіту» (2000), Законом
України «Про охорону дитинства» (2001), Законом України «Про освіту»
(2017), Стратегією розвитку позашкільної освіти (2018), розробленою
Міжнародною асоціацією позашкільної освіти.
ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Основними результатами розвитку закладу будуть системні позитивні
зміни в його діяльності, зокрема:
 Створення

на

всеукраїнському

позашкільної

освіти

розвиненою

інфраструктурою,

рівні

сучасного

туристсько-краєзнавчого
сучасним

закладу

напряму

із

обладнанням,

професійними кадрами;
 Збільшення охоплення учнівської молоді Харківщини туристськокраєзнавчою діяльністю (до 15% від загальної чисельності
зайнятих позашкільною освітою);
 Створення умов для інноваційного розвитку Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської
обласної ради з урахуванням соціально-економічного стану в
державі та потреб учасників навчально-виховного процесу щодо
якості туристсько-краєзнавчої освіти;
 Забезпечення

конкурентоспроможності

закладу

шляхом

підвищення якості освітніх послуг, організаційно-масової та
науково-методичної роботи, оновлення матеріально-технічної бази
закладу;
 Становлення компетентнісно-спрямованого навчально-виховного
процесу у єдності змістових, технологічних, особистісних,
управлінських параметрів;

 Виховання фізично та морально здорових дітей-патріотів України
– шляхом їх залучення до занять активними формами туризму та
краєзнавства;
 Підвищення

рейтингу

туристсько-краєзнавчої

роботи

серед

учнівської молоді як дієвого чинника формування гармонійно
розвиненої особистості;
 Покращання рівня науково-методичного забезпечення розвитку
туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти;
 Формування
позашкільника.

високопрофесійного,

компетентного

педагога-

