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ВСТУП
У 2019 році діяльність Комунального закладу «Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської обласної ради була спрямована на удосконалення
позашкільної освіти з туристсько-краєзнавчого напряму на Харківщині,
розширення напрямів діяльності щодо забезпечення потреб особистості дитини
у творчій самореалізації, в інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку.
Мета діяльності закладу: виховання громадянина України, патріота
Слобожанщини засобами туризму, краєзнавства та екскурсій.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися завдання:
- залучення учнів закладів освіти, переважно із сільської місцевості, до занять у
гуртках туристсько-краєзнавчого напряму;
- удосконалення організаційно-масових форм туристсько-краєзнавчої роботи з
учнями;
- створення умов для розвитку і підтримки обдарованих дітей, залучення їх до
краєзнавчо-дослідницької діяльності в секціях відділень Малої академії наук; у
наукових краєзнавчих конференціях обласного, всеукраїнського рівнів;
- формування у дітей та юнацтва прагнення до здорового способу життя;
- забезпечення методичного супроводу діяльності творчих об’єднань
туристсько-краєзнавчого напряму;
- використання нових сучасних технологій та інноваційних методів виховання й
навчання в освітньому процесі.
У 2019 році пріоритетними напрямами діяльності педагогічного
колективу були навчальна, масова, екскурсійна, методична робота. Невід’ємною
складовою в організації освітнього процесу є національно-патріотичне
виховання учнів.
Навчальна робота. Відповідно до завдань обласної програми розвитку
освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої
рішенням ХХIIӀ
сесії VIӀ
скликання Харківської обласної ради від
06.12.2018, педагогічним колективом проводилася цілеспрямована робота щодо
збереження та розвитку мережі гуртків туристсько-краєзнавчого напряму (табл.
1).
Заняття гуртків проводились на базі:
- закладів загальної середньої освіти Балаклійського, Барвінківського,
Богодухівського,
Валківського,
Красноградського,
Краснокутського,
Нововодолазького,
Харківського,
Дворічанського,
Чугуївського,
Первомайського районів, міст Люботин, Первомайський, Куп’янськ;
Золочівської, Оскільської, Малинівської, Наталинської, Нововодолазької,
Мереф᾿ янської, Чкалівської, Старосалтівської, Печенізької Роганської,
Лозівської об’єднаних територіальних громад.
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- закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування:
Комунальний заклад «Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради,
Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа імені В. Г. Короленка»
Харківської обласної ради, Комунальний заклад «Харківська санаторна школа
№ 9» Харківської обласної ради; Комунальний заклад «Харківська санаторна
школа № 13» Харківської обласної ради, Комунальний заклад «Харківська
санаторна школа № 1» Харківської обласної ради, Комунальний заклад
«Харківська санаторна школа № 11» Харківської обласної ради Комунальний
заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат Ι-ΙΙΙ ступенів «Дивосвіт»»
Харківської обласної ради.
- закладів освіти м. Харкова: Комунального закладу «Харківський ліцей
№ 112 Харківської міської ради Харківської області», КЗ «Харківський
навчально-виховний комплекс № 106 Харківської міської ради Харківської
області імені В.О. Кисіля», КЗ «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 181 «Дьонсурі» Харківської міської ради Харківської області», Комунального
закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61 Харківської
міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкопія»,
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської
ради Харківської області, Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 119 Харківської міської ради Харківської області, Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №104 Харківської міської ради
Харківської області, Харківського ліцею № 107 Харківської міської ради
Харківської області, Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 54
Харківської міської ради Харківської області, Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №129 Харківської міської ради Харківської області,
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108 Харківської міської ради
Харківської області, Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35
Харківської міської ради Харківської області, Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 59 Харківської міської ради Харківської області.
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Табл. 1
Мережа гуртків Комунального закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради у 2019 році
Станом
на

Кількість
гуртків

У них
вихованців

01.01.2019

109

2080

20.12.2019

105

2005

Початковий
рівень
кільу
кість
них
груп
дітей
40
768
40

775

У тому числі
Основний
Вищий
рівень
рівень
кіль- у них
кільу них
кість дітей
кість
дітей
груп
груп
56 1045
13
267
54

1039

11

191

У гуртках вищого рівня навчалися старшокласники, учасники секцій
відділень Малої академії наук: «Науки про Землю», «Історія» Харківського
територіального відділення Малої академії наук з КЗ «Дергачівський ліцей № 3»
Дергачівської районної ради, Ізюмської гімназії № 1 Ізюмської міської ради,
Пархомівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснокутської районної
ради, КЗ «Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
“Правоохоронець» Харківської обласної ради, Андріївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Балаклійської районної ради Харківської області, КЗ
«Пісочинський ліцей «Мобіль» Пісочинської селищної ради», Слобожанської
гімназії № 2 Зміївської районної ради, КЗ «Обласна спеціалізована школаінтернат І-ІІІ ступенів «Обдарованість»», КЗ «Козачолопанський ліцей»
Дергачівської районної ради, КЗ «Довжанський ліцей № 3» імені Т.Г. Стрижака
Золочівської селищної ради, Новопокровського НВК Чугуївської районної ради,
Старопокровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської районної
ради. Харківських загальноосвітніх шкіл I-III ступенів № 52, 38. Харківських
гімназій № 43, 39, 46 імені М.В. Ломоносова. Харківського ліцею № 89.
Харківських спеціалізованих шкіл I-III ступенів № 114, 80. Харківського
навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» № 45.
Профільність гуртків туристсько-краєзнавчого напряму представлена в
табл. 2.
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Табл. 2
Назва гуртка

Станом на 20.12.2019
кількість груп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

географічне краєзнавство
екологічне краєзнавство
геологічне краєзнавство
історичне краєзнавство
народознавство
музеєзнавство
етнографічний
етнологічний
велосипедний туризм
водний туризм
пішохідний туризм
спортивне орієнтування
археологічне краєзнавство
юні туристи-краєзнавці
основи науково-дослідницької діяльності
спортивний туризм
козацько-лицарського виховання «Джура»

7
9
6
7
10
1
1
1
14
4
17
2
4
6
2
2
8

у них
вихованців
123
185
99
129
217
20
20
11
297
71
310
30
68
113
31
26
172

18

гірський туризм

1

17

19

основи науково-дослідницької діяльності з
історичного краєзнавства
літературне краєзнавство
Усього

2

49

1
105

17
2005

20

Особлива увага педагогами Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної ради приділялася вихованцям –
дітям пільгового контингенту (табл. 3).
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Табл. 3
Дані про дітей пільгового контингенту, які навчаються в гуртках
Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради
Кількість
дітей, які
постраждали
від наслідків
аварії на
ЧАЕС

Кількість
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Кількість
дітей,
батьки
яких
загинули
під час
виконання
службових
обов’язків,
із них у
зоні АТО

4

14

-

Кількість
дітей з
інвалід.

30

Кількість
дітей із
сільської
місцевості

170

Кількість
дітей
девіантн.
поведінки

-

Кількість
дітей
внутрішн.
переміще-них
осіб

Кількість
дітей із
багатодітних
сімей
(3 і більше
дітей)
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28

Організація освітнього процесу в гуртках здійснювалася на основі збірника
«Програми з позашкільної освіти: туристсько краєзнавчий напрям»,
затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік), освітніх
програм із позашкільної освіти, які отримали гриф Міністерства освіти і науки
України схвалених для використання в закладах позашкільної освіти (2018 рік).
Згідно з планами роботи гуртків проводилися походи, екскурсії, експедиції
по Харківщині, Карпатах відповідно до вимог «Правил проведення туристських
подорожей з учнівською та студентською молоддю закладів освіти України»,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014
№ 1124.
Протягом року результативно працювали гуртки з велосипедного туризму
(керівники Орда М.В., Мирончук А.І., Касян І.І.), пішохідного туризму
(керівники Карасьов О.О., Цапок Р.О.) вихованці яких показали високий рівень
умінь, стали переможцями змагань різного рівня.
Юні велотуристи (керівники Орда М.В., Тиндик С.М., Касян І.І.,
Мирончук А.І.) брали участь у Чемпіонаті України з пішохідного та
велосипедного туризму (с. Красногорівка, Полтавська область) та у Кубку
України з велосипедного туризму серед юнаків (м. Буча, Київська область) де
посіли призові місця.
Вихованці гуртка (керівник Цапок Р.О.) брали участь у Кубку України з
пішохідного туризму (м. Варва Чернігівська область) де показали високий
рівень умінь та навичок з техніки пішохідного туризму.
Вихованці гуртків (керівники Мостицький А.В., Крупко М.Ф.,
Распопов А.М., Поляков О.О.) брали участь та стали переможцями в обласних
змаганнях зі скелелазіння,
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Вихованці гуртків (керівники Наточій М.С., Тиндик С.М., ) стали
переможцями обласних змагань зі спортивного орієнтування «Великі надії».
Вихованці гуртка «Козацько-лицарського виховання «Джура»» (керівники
Тиндик С.М., Курило Р.В.) стали переможцями обласного та призерами
Всеукраїнського етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» (Джура), (Дніпропетровська область).
Вихованці народознавчих гуртків (керівники Коваленко М.Л., Коваль О.В.,
Астапова Т.М.) брали участь у науково-практичній конференції XV відкритого
фестивалю традиційної народної культури «Кроковеє коло».
Вихованці гуртків (керівники Астапова Т.М., Кушнарьова А.В.,
Мархалюк Н.П., Пристюк Н.П., Коваль О.В., Безрукова Т.М.) брали участь в
обласному етапі Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина-Україна», де
стали переможцями та лауреатами.
Вихованці гуртків (керівники Кушнарьова А.В., Пушкар І.І., Коваленко
М.Л., Ходячих С.Ю., Вовк В.Ф.. Астапова Т.М., Шестопалова І.Ю., Мархалюк
Н.П., Тімко М.М., Чурілов Є.В.) брали участь у роботі XIIӀ Всеукраїнської
філософської історико-краєзнавчої конференції «Пізнай себе, свій рід, свій
нарід…», в обласному етапі військово-патріотичної акції «Слобожанські дзвони
Перемоги» вихованці - Коваленко М.Л., Коваль О.В., Безрукової Т.М.,
Астапової Т.М., Пристюк Н.П.
Вихованці гуртків (керівники Астапова Т.М., Пристюк Н.П., Шестопалова
І.Ю., Грицюта В.М., Кушнарьова А.В., Безрукова Т.М.) брали участь в
обласному етапі Всеукраїнської акції «Українська народна революція: 100 років
надії і боротьби», а вихованець Пристюк Н.П. посів ІІІ місце на
Всеукраїнському етапі акції.
Вихованці геологічного гуртка (керівник Распопов А.М.) стали
переможцями 44 олімпіади з геології. Вихованці гуртків (керівник Распопов
А.М.) стали переможцями обласного турніру з мінералогії.
Вихованці Кривопустова С.М., Распопова А.М. стали переможцями та
показали високий рівень підготовки в обласному зльоті юних туристівкраєзнавців.
Слід відзначити участь вихованців та їх керівників (Астапова Т.М.,
Беліменко А.О., Коваль О.В., Єремєєва К.А., Вовк В.Ф., Чурілов Є.В.,
Пристюк Н.П., у конкурсі-захисті МАН, які взяли участь у роботі різних секцій
та були переможцями обласного етапу.
Вихованці Астапової Т.М. та Пристюк Н.П. взяли участь у
інтерактивному конкурсі «МАН Юніор-Дослідник» де показали високий рівень
знаннь.
Велика увага приділялась індивідуалізації та диференціації навчання
обдарованої молоді. Плідно працювали протягом року обласні школи юних
істориків та географів для здібних та обдарованих дітей, членів Малої академії
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наук. Про результати роботи названих шкіл свідчать такі дані: 90 % випускників
стали студентами вищих навчальних закладів України.
Масова робота. Згідно з календарем обласних масових заходів у 2019 році
колективом Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів»
проведені такі заходи (табл. 4).
Табл. 4
№ з/п

Назва заходу

Місце проведення

Кількість
дітей

1.

XIII Всеукраїнська філософська історико краєзнавча конференція «Пізнай себе, свій рід,
свій нарід»

м. Харків

216

2.

Обласний етап Всеукраїнського огляду музеїв
при закладах освіти

м. Харків

338

3.

Обласні змагання з техніки велосипедного
туризму в закритих приміщеннях

Мереф´янська ОТГ

120

4.

Обласні змагання з пішохідного туризму у
закритому приміщені

м. Харків

120

5.

Обласні змагання зі спортивного орієнтування
на лижах серед учнів закладів освіти області

м. Харків

89

6.

Обласні змагання з лижного туризму серед
учнів закладів освіти області

м. Харків

65

7.

Обласний етап фотовиставки до Дня Соборності
України «Україна-це ми»

м. Харків

100

8.

Зимові обласні змагання з велосипедного
туризму серед учнівської молоді

Мереф´янська ОТГ

100

9.

Обласні особистно-командні змагання з
пішохідного туризму на дистанції «Слуга
перешкод»

м. Харків

107

10.

I етап Кубку області з велосипедного туризму
серед учнівської молоді

Нововодолазький
район

120

11.

I етап Кубку області серед учнівської молоді зі
скелелазіння

м. Харків

70

12.

II етап Кубку області серед учнівської молоді зі
скелелазіння

м. Харків

120

13.

Обласні змагання зі спортивного орієнтування
серед учнівської молоді «Великі надії»

м. Харків

230

14.

Змагання з майстер-класом з учнями
Красноградського району та Наталинської ОТГ

Красноградський
район

150

10

15.

Обласні змагання з водного туризму серед
учнівської молоді області

Чугуївський район

80

16.

Обласні змагання з водного туризму серед
учнівської молоді області серед найсильніших
команд області

Чугуївський район

80

17.

Чемпіонат Харківської області з видів туризму

Малинівська ОТГ

200

18.

Майстер-клас з Слобожанської вишивки

м. Харків

15

19.

Майстер-клас з писанкарства

м. Харків

30

20.

Майстер-клас з валяння

м. Харків

30

21.

Майстер-клас з декоративно-прикладного
мистецтва «Петриківський розпис»

м. Харків

35

22.

44 обласна олімпіада юних геологів Харківщини

м. Харків

280

23.

Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура)

Чугуївський район

590

24.

XVIII обласний зліт юних туристів-краєзнавців

Шевченківський
район

217

25.

Відбіркові обласні змагання з велосипедного
туризму серед учнівської молоді

Мереф´янська ОТГ

70

26.

Обласний збір юних істориків-краєзнавців
«Слобожанські дзвони Перемоги»

м. Харків

197

27.

Обласний етап Всеукраїнської експедиції учнів
«Моя Батьківщина-Україна»

м. Харків

200

28.

Обласний турнір юних мінералогів

м. Харків

50

29.

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів «Край, в якому я живу»

м. Харків

42

30.

Обласний етап Всеукраїнської акції «Українська
народна революція: 100 років надії і боротьби»

м. Харків

69

Разом

4130

В обласних змаганнях з туризму та спортивного орієнтування серед учнів
Харківщини одержали залік команди з 52 районів області, ОТГ, м. Харкова.
Слід відзначити високу результативність у роботі зі шкільного спортивного
туризму та краєзнавства у закладах освіти Чугуївського, Нововодолазького,
Балаклійського, Валківського, Шевченківського, Золочівського районів, міст
Чугуїв, Первомайський, Холодногірського, Немишлянського районів міста
Харкова. Юні краєзнавці зазначених районів також взяли активну участь в
обласних, Всеукраїнських акціях, оглядах, конкурсах, експедиціях, стабільно
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займають призові місця. Успішно проведена XIIӀ Всеукраїнська наукова
конференція юних істориків-краєзнавців, філософів «Пізнай себе, свій рід, свій
нарід…», у якій брали участь представники Херсонської, Донецької,
Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Миколаївської, Полтавської,
Черкаської, Чернігівської, Вінницької, Київської, Одеської, Кіровоградської,
областей, м. Києва, усі райони Харкова та області.
У 2019 році юні туристи-краєзнавці Харківщини успішно виступили у
Всеукраїнських масових заходах (табл. 5).
Табл. 5
№№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Назва заходу

Місце проведення

Всеукраїнський етап конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН
Участь юних краєзнавців
Харківщини у Всеукраїнській
історико-краєзнавчій конференції
учнів «Державотворчі процеси в
Україні: через віки в XXI століття»
Участь у Всеукраїнському зльоті
юних туристів-краєзнавців
Участь у Чемпіонаті України з
пішохідного та велосипедного
туризму

м. Київ

Результативність
Ӏ Ӏ місце

м. Черкаси

дипломанти

с. Осій Закарпатська
область
с. Красногорівка
Полтавська область

I місце

Участь юних краєзнавців
Харківщини у VIII Всеукраїнській
краєзнавчій конференції учнів «Мій
рідний край, моя земля очима
сучасників»
Міжнародна історико-краєзнавча
конференція учнів «ПівденноСхідна Україна: зі стародавності у
XXI століття»
Участь у Кубку України з
велосипедного туризму серед юнаків
Участь у II турі Всеукраїнського
конкурсу екскурсоводів музеїв
закладів освіти «Край, в якому я
живу»
Участь у Кубку України з
пішохідного туризму
Всеукраїнський етап дитячо-

м. Миколаїв

10 місце
(пішохідний
туризм)
Ӏ Ӏ місце
(велосипедний
туризм)
дипломанти

м. Святогірськ

учасники

м. Буча
Київська
область
м. Тернопіль

I, II місця

смт. Варва
Чернігівська область
Дніпропетровська

6 місце

I, II, III місця

призери

12

11.

12.

13.

14.

юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» (Джура)
Участь у Всеукраїнському творчому
конкурсі «Сіверський Донець очима
молоді»
Участь у науково-практичній
конференції XV відкритого
фестивалю традиційної народної
культури «Кроковеє коло»
Участь у Всеукраїнській краєзнавчоетнологічної конференції учнівської
молоді «Лиш те в народі буде жити,
що серце серцю передасть»
Участь у змаганнях Кубку України
серед юнаків з велосипедного і
пішохідного туризму

область
м. Харків

II місце

м. Харків

дипломанти

м. Косів
Івано-Франківська
область

дипломанти

м. Кропивницький

I, II, III місця

Екскурсійна робота. З метою підвищення рівня патріотичного виховання
учнівської молоді, залучення її до вивчення історико-культурних та природних
об’єктів Слобожанщини, колективом Комунального закладу «Харківська
обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради проводились
автобусні навчально-тематичні екскурсії. За звітний період проведено 182
екскурсії, у яких побували 7280 учнів, студентів. Найбільшою популярністю
користувались екскурсійні маршрути «Харків», «Полтава», «Тростянець»,
«Полтава-Опішня», «Святогірськ», «Чугуїв».
Протягом 2019 року у канікулярний період для 350 учнів закладів освіти
Харківщини організовувалися туристичні подорожі до міст Львова (53 особи),
Мукачева (145 осіб), Києва (77 осіб), Одеси (75 осіб). Активну участь щодо
залучення дітей до екскурсійної діяльності здійснили педагогічні працівники
Харківської гімназії № 82 Харківської міської ради, Харківської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 68 Харківської міської ради.
Дитяча турбаза Комунального закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради приймала у м. Харкові організовані групи
туристів, учасників змагань, конкурсів. За 2019 рік турбазою прийнято 1010
туристів. Послугами турбази Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної ради користувалися учні закладів
освіти із різних областей України. У листопаді 2019 року Комунальний заклад
«Харківська обласна станція юних туристів» приймала групу педагогів та учнів
з м. Мозирь (Білорусія).
Методична робота. Згідно з планом роботи проведені обласні семінарипрактикуми для педагогічних працівників області (табл. 6).
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Табл. 6
№№
з/п
1.

Категорія педагогічних працівників
Обласний семінар представників команд з
питань проведення обласного зльоту юних
краєзнавців

2.

Обласна нарада представників районів
(міст, ОТГ) з питань проведення I
(обласного) етапу дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

3.

Обласний семінар-практикум для
керівників шкільних музеїв військовоісторичного профілю

4.

Майстер-клас для керівників гуртків
закладів освіти Харківщини «Українська
традиційна вишивка»

5.

Обласний семінар-практикум керівників
природничих гуртків з екологічного
краєзнавства
Обласний семінар керівників
народознавчих гуртків та фольклорних
колективів
Обласний семінар-практикум керівників
геолого-географічних гуртків та вчителів
географії

6.

7.

8.

Семінар-нарада для педагогів, які
відповідають за туристську роботу в
районах/містах, ОТГ та тренерів з питань
проведення обласних змагань та інших
туристсько-спортивних заходів у 2020 році

Дата і місце
проведення заходу
березень,
КЗ «Харківська
обласна станція юних
туристів»
лютий,
КЗ «Харківська
обласна станція юних
туристів»

Кількість
учасників
30

березень, КЗ
«Харківська обласна
станція юних
туристів»
березень, КЗ
«Харківська обласна
станція юних
туристів»
травень,
Покотилівська станція
юних натуралістів
листопад,
с. Артюхівка
Зміївський район
листопад,
геоморфологічна
пам’ятка «Кицівська
пустеля», Печенізький
район
грудень,
КЗ «Харківська
обласна станція юних
туристів»

50

РАЗОМ:

343

53

40

40

40

40

50

Активізувалася робота з підготовки та перепідготовки кадрів інструкторів,
організаторів дитячого туризму.
Педагогами Комунального закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради укладені, підготовлені до друку та видані
наступні методичні матеріали (табл. 7)
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Табл. 7
№ з/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Назва
Тези науково-дослідницьких робіт учасників
XIII Всеукраїнської філософської історикокраєзнавчої конференції учнівської молоді
«Пізнай себе, свій рід, свій нарід…»
Методична розробка «Педагогічні інновації
у позашкільному закладі освіти»
Матеріали обласної військово-патріотичної
акції учнівської молоді «Слобожанські
дзвони Перемоги»
Краєзнавчі шляхи Слобожанщини

Упорядники
Скриль І. А.,
Мархалюк Н.П.

Тираж
400
прим.

Кушнарьова А.В.

150
прим.
200
прим.

Матеріали обласного етапу Всеукраїнської
експедиції учнівської молоді «Моя
Батьківщина-Україна»
Методична розробка «Польові методи
досліджень з географічного краєзнавства»
Матеріали обласного етапу Всеукраїнської
акції «Українська революція: 100 років надії
і боротьби»
Довідник «Позашкілля Харківщини»

Кушнарьова А.В.

Організація навчально-виховних заходів до
Дня туризму
Методична розробка «Туристськоекскурсійні маршрути північно-західної
Слобожанщини»
Використання ресурсів закладів
позашкільної освіти туристськокраєзнавчого профілю в роботі з дітьми з
особливими потребами
Волонтерська діяльність учнівської молоді
Харківщини
Фотобуклет «Комунальний заклад
«Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради»
Довідник юного туриста-краєзнавця

Шестопалова І.Ю.

Скриль І.А.
Пристюк Н.П.
Астапова Т.М.

Мархалюк Н.П.
Пристюк Н.П.
Редіна О.В.

Поляков О.О.

250
прим.
250
прим.
150
прим.
150
прим.
250
прим.
150
прим.
200
прим.

Мархалюк Н.П.

150
прим.

Кушнарьова А.В.

100
прим.
100
прим.

Мархалюк Н.П.
Грицюта В.М.
Разом:

100
прим.
2600
прим.

Усі надруковані тези, матеріали, збірки роздані учням та педагогам
закладів освіти Харківщини.
З метою підвищення кваліфікації педагогічні працівники закладу освіти
взяли участь у Всеукраїнських семінарах, конференціях, конкурсах (табл. 8).
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Табл. 8
№№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Назва заходу

Місце проведення

Участь у Всеукраїнському конкурсі
«Джерело творчості» у номінації
«Керівник гуртка-2019» за
туристсько-краєзнавчим напрямом
Участь у суддівстві III етапу
Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції учнівської молоді «Моя
Батьківщина-Україна»
Участь у суддівстві II туру
Всеукраїнського конкурсу на кращу
туристсько-краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним
способом пересування «Мій рідний
край»
Участь у регіональному семінаріпрактикуму з історичного
краєзнавства для педагогічних
працівників Луганської, Полтавської,
Харківської областей
Участь у роботі суддівства
Всеукраїнських змагань зі
спортивних туристських походів
серед учнівської та студентської
молоді
Участь у Всеукраїнському семінарі
педагогічних працівників
відповідальних за національнопатріотичне виховання в закладах
позашкільної освіти, членів обласних
штабів Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Участь у роботі Головної суддівської
колегії Чемпіонату України серед
юнаків з пішохідного та
велосипедного туризму

м. Київ

II місце
Пристюк Н.П.

м. Київ

Распопов А.М.

м. Київ

Кривопустов С.М.

Участь у суддівстві Кубку України
серед юнаків з велосипедного
туризму
Всеукраїнський семінар-практикум з
питань інклюзивної освіти

м. Харків

Учасник

Пушкар І.І.
Пристюк Н.П.

м. Київ

Кондратенко О.М.

м. Київ

Пушкар І.І.
Кривопустов С.М.

Полтавська область Крупко М.Ф
Мостицький А.В.

м. Кропивницький
м. Харків

Крупко М.Ф
Мостицький А.В.
Сторожук О.А.
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10.

11.

12

13

Участь у роботі круглого столу «Нові
інформаційні технології в управлінні
національними проектами на
прикладі військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»): практичні
аспекти»
Участь у Всеукраїнському семінаріпрактикумі завідуючих відділів.
методистів обласних та Київського
міського центрів туризму і
краєзнавства учнівської молоді,
станцій юних туристів.
відповідальних за організацію
музейної роботи в закладах освіти
Участь у Фестивалі «добрих
практик» освітян Харківщини
«Майстри педагогічної справи
презентують»
Участь у відкритих всеукраїнських
зборах органів управління у сфері
освіти об’єднаних територіальних
громад, представників обласних
еколого-натуралістичних центрів,
регіональних закладів позашкільної
освіти на тему: «Позашкільна освіта
в умовах децентралізації»

м. Київ

Кривопустов С.М.

м. Київ

Пушкар І.І.

м. Харків

м. Київ

Мархалюк Н.П.
Кушнарьова А.В.
Сторожук О.А.

Відповідно до плану роботи протягом року проводилися наради при
директорові, засідання методичної ради, педагогічної ради.
Маршрутно-кваліфікаційна комісія (МКК) Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації протягом 2019 року випустила у
ступеневі та категорійні походи по Харківській, Полтавській, Запорізькій
областях, Карпатах 427 учнів.
Таким чином, різноманітними формами туристсько-краєзнавчої,
екскурсійної роботи педагогічним колективом Комунального закладу
«Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради було
охоплено 20525 учнів, вихованців, що складає 8,4 % від загальної чисельності
учнів закладів освіти Харківської області.
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради планує організацію роботи в 2020 році проводити за
такими напрямами:
І. Організація освітнього процесу в творчих об’єднаннях учнів.
ІІ. Масова туристсько-краєзнавча робота з учнями закладів освіти.
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ІІІ. Оздоровлення дітей та організація їх змістовного дозвілля засобами
туризму та краєзнавства.
ІV. Науково-методичний супровід туристсько-краєзнавчої роботи у
закладах освіти Харківщини.
V. Розвиток соціального партнерства в закладі
VІ. Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів із питань
туристсько-краєзнавчої роботи.
VІІ. Діяльність Комунального закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради з розвитку міжнародного співробітництва.
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність.
ІХ. Управління закладом позашкільної освіти.
Х. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників освітнього
процесу.
Метою діяльності закладу позашкільної освіти в 2020 році є:
підвищення рівня патріотичного виховання, якості спортивно-туристської,
краєзнавчої, екскурсійної діяльності з учнями закладів освіти Харківської
області.
Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних
завдань:
- збереження та розвиток мережі гуртків туристсько-краєзнавчого
напряму у закладах освіти в умовах обмеженого фінансування;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення,
дозвілля і відпочинку;
- забезпечення якості позашкільної освіти;
- залучення учнів до занять у гуртках вищого рівня;
- формування в дітей та юнацтва патріотизму, національної
самосвідомості, активної громадянської позиції шляхом залучення їх до участі в
обласних, всеукраїнських акціях, експедиціях, пошуково-краєзнавчих
дослідженнях;
- створення сприятливого освітнього середовища для дітей з особливими
потребами.
Педагогічний колектив Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної ради в 2020 році продовжить
роботу над проблемою щодо розвитку особистості дитини в умовах закладу
позашкільної освіти засобами туризму, краєзнавства та екскурсій. Також
визначені ключові компетентності, які мають бути сформовані в процесі
освітньої діяльності.
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1. Організація освітнього процесу в творчих об’єднаннях
учнівської молоді
№№
з/п

1.1

Заходи

Організаційно та методично забезпечити
діяльність
туристсько-краєзнавчих
об’єднань навчальних закладів відповідно
до:
- Закону України «Про освіту»;
- «Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021
року»,
затвердженої
Указом
Президента України від 25.06.2013
№ 344/2013;
- Концепції
національнопатріотичного виховання дітей та
молоді,
затвердженої
наказом
Міністерства освіти і науки України
від 16.06.2001 № 641;
- Закону України «Про позашкільну
освіту», затвердженого Верховною
радою України, 2000 р.
- обласного проекту «Новий освітній
простір Харківщини» на 2019-2023
роки, затвердженої рішенням ХVIII
сесії VII скликання Харківської
обласної ради від 06.12.2018 № 817;
- Інструкцій щодо організації та
проведення туристських спортивних
походів, екскурсій і подорожей з
учнівською
та
студентською
молоддю закладів освіти України,
затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 02.10.14
№ 1124;
- Постановою КМУ від 21.08.2019
№
779
«Про
організацію
інклюзивного навчання в закладах
позашкільної освіти»;
- Стратегією
національнопатріотичного
виховання,
затвердженої Указом Президента
України від 18.05.2019 № 286;
- Брати участь у реалізації проектів

Термін
виконання

Відповідальні

протягом
року

Редіна В.А.
Сторожук
О.А.
Ободовський
П.А.
Скриль І.А.
Гридунова
О.І.

Відмітка про
виконання
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1.2

1.3

1.4

«Виховний простір Харківщини»,
схвалений рішенням розширеної
колегії Департаменту науки і освіти
Харківської
обласної
державної
адміністрації від 19.10.2016
та
«Розвиток інклюзивної освіти в
Харківській області» від 03.01.2017.
Сприяти розвитку мережі бюджетних
гуртків туристсько-краєзнавчого напряму в
закладах позашкільної освіти області
Організувати при КЗ «Харківська обласна
станція юних туристів» ХОР роботу 105
гуртків із різних видів туризму та
краєзнавства
Відкрити гуртки туристсько-краєзнавчого
напряму на базі сільських закладів освіти у:
- Балаклійському районі
- Барвінківському районі
-

Богодухівському районі

-

Первомайському районі

-

Нововодолазькому районі
Дворічанському районі

-

Краснокутському районі

-

Красноградському районі

-

Харківському районі

-

Валківському районі

-

Старосалтівській ОТГ

протягом
року

січень,
вересень

Редіна В.А.,
директори
закладів
позашкільної
освіти
Сторожук
О.А.

Грицюта В.М.
Власенко
Ю.О.
Астапова
Т.М.
Христосова
О.Ю.
Орда М.В.
Резніченко
С.А.
Федорець
Т.М.
Харченко
В.М.
Мельніков
А.І.
Безрукова
Т.М.
Панченко
М.П.
Распопов
А.М.
Вовк В.Ф.
Мазалова
О.О.
Шестопалова
І.Ю.
Новіков В.І.
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1.5

1.6

-

Золочівській ОТГ
Оскільській ОТГ
Чкалівській ОТГ

-

Нововодолазькій ОТГ

-

Наталинській ОТГ

-

Роганській ОТГ

-

Мерефʼянській ОТГ

-

Малинівській ОТГ

-

Пісочинській ОТГ

-

Лозівській ОТГ

-

м. Куп’янськ

-

м. Люботин

-

м. Первомайський

Залучати до занять у гуртках Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради учнівстаршокласників, розширити кількість
гуртків основного та вищого рівнів
Організувати роботу гуртків туристсько краєзнавчого напряму для дітей з
особливими освітніми потребами на базі
таких закладів освіти:
- «Харківська спеціальна школа імені
В.Г. Короленка» Харківської
обласної ради
- Комунального закладу «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської
обласної ради»
- Комунального закладу «Харківська
санаторна школа № 9» Харківської
обласної ради
- Комунального закладу «Харківська

протягом
року

січеньвересень

Касян І.І.
Цапок Р.О.
Бєлєвцов В.С.
Гетьман Ю.Г.
Курило Р.В.
Коваль О.В.
Тиндик С.М.
Мирончук
А.І.
Пушкар І.І
Кривопустов
С.М.
Ободовський
П.А.
Бєлов С.В.
Надточій
М.С.
Распопов
А.М.
Громило
Н.Ю.
Тімко М.М.
Ясюченя О.Є.
Чурілов Є.В.
Бойко К.В.
Кондратенко
О.М.
Ковалик О.Б.
керівники
гуртків

Петрикіна
А.С.
Тімко М.М.
Беліменко
А.О.
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-

-

-

1.7

санаторна школа № 13» Харківської
обласної ради
Комунального закладу «Харківська
санаторна школа № 1» Харківської
обласної ради
Комунального закладу «Харківська
санаторна школа № 11» Харківської
обласної ради
Комунального закладу
«Люботинська спеціалізована
мистецька школа-інтернат
«Дивосвіт»» Харківської обласної
ради

Сприяти створенню гуртків туристськокраєзнавчого напряму у ліцеях, гімназіях,
НВК
Роганський аграрний ліцей
Роганської селищної ради
Харківського району
- Роганська гімназія Роганської
селищної ради Харківського району
- КЗ « Харківський ліцей № 112»
Харківської міської ради
- Комунальний заклад "Харківський
навчально-виховной комплекс № 106
Харківської міської ради Харківської
області імені В.О. Кисіля"
- Харківський ліцей № 107 Харківської
міської ради
- КЗ «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Пісочинської селищної ради»
Провести якісний аналіз складу вихованців
Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської
обласної ради за віком, статтю, соціальним
станом та дітей – переселенців із зони АТО
Оновити банк даних дітей пільгового
контингенту та звертати на них увагу під
час освітнього процесу, походів, екскурсій,
експедицій, таборів
Продовжити роботу обласної географічної
школи для дітей, переважно із сільської
місцевості

Ходячих С.Ю.
Пристюк Н.П.
Коваленко
М.Л.
Бойко К.А.

протягом
року

-

1.8

1.9

1.10

зав.
відділами,
методисти,
керівники
гуртків
Кривопустов
С.М.
Пушкар І.І.
Крупко М.Ф.
Мостицький
А.В.
Распопов
А.М.

І квартал

Сторожук
О.А.

І квартал,
протягом
року

Сторожук
О.А.,
керівники
гуртків
Редіна В.А.,
факультет
геології,
географії,

протягом
року
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1.11

Продовжити роботу обласної історичної
школи для обдарованих дітей

протягом
року

1.12

Продовжити роботу гуртків для обдарованої
молоді:
основи науково-дослідницької діяльності;
основи суспільно-гуманітарних досліджень
Вести підготовку здібних до науки дітей для
участі у Всеукраїнських конференціях та
здійснювати відбір вихованців для участі у
Всеукраїнських змаганнях з туризму та
краєзнавства
Організувати забезпечення гуртків
освітньою та краєзнавчою літературою,
наочними посібниками, приладами,
туристським спорядженням
Поповнювати бібліотеку науковометодичної літератури для педагогів
закладу
Впроваджувати використання
мультимедійної техніки в освітній процес

протягом
року

1.13

1.14

1.15

1.16

протягом
року

рекреації і
туризму
ХНУ імені
В.Н. Каразіна
Єремєєва
К.А.,
історичний
факультет
ХНУ імені
В.Н. Каразіна
Кушнарьова
А.В.,
Астапова
Т.М.
Ободовський
П.А.
Скриль І.А.

протягом
року

зав. відділами

протягом
року

Сторожук
О.А.

протягом
року

керівники
гуртків

2. Масова туристсько-краєзнавча робота з учнями закладів освіти
2.1

Обласні масові заходи з туризму та краєзнавства

2.1.1

Обласні змагання серед учнівської молоді
зі спортивного орієнтування на лижах

січень-лютий
Ободовський
Малинівська
П.А.
ОТГ, Чугуївський
район

2.1.2

Обласні зимові змагання вихованців
гуртків з майстер-класом (фігурне водіння,
майстер-клас по етапам ралі) з
велосипедного туризму в закритих
приміщеннях

11 січня,
Мереф’янська
ОТГ, КЗ
«Мереф’янська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів № 3»
Мереф´янської
міської ради

Ободовський
П.А.
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2.1.3

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів «Край, в якому я живу»

24 січня,КЗ
«Харківська
обласна станція
юних туристів»
Харківської
обласної ради

Пушкар І.І.

2.1.4

Обласні змагання серед вихованців гуртків
з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях. Особиста смуга перешкод

25 січня,
Харківська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів № 38

Крупко М.Ф.

2.1.5

Обласні змагання серед учнівської молоді з
лижного туризму

15 лютого,
м. Харків,
Лісопарк

Кондратенко
О.М.

2.1.6

Змагання серед вихованців гуртків з
велосипедного туризму в закритих
приміщеннях

22 лютого,
Нововодолазький
район

Ободовський
П.А.

2.1.7

Обласні змагання з пішохідного туризму в
закритих приміщеннях. Командна смуга
перешкод

29 лютого,
Харківська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів № 38

Крупко М.Ф.

2.1.8

Кубок області серед учнівської молоді зі
скелелазіння (I етап)

Мостицький
14 березня, КЗ
А.В.
"Харківський
навчальновиховний
комплекс № 106
Харківської
міської ради
Харківської
області імені В.О.
Кисіля"

2.1.9

Обласні змагання серед учнівської молоді з
велосипедного туризму

14 березня,
Красноградська
дитячо-юнацька
спортивна школа
Красноградської
районної ради

Ободовський
П.А.

14 квітня,
Український
науководослідний
інститут
природних газів

Распопов
А.М.

2.1.10 45 обласна олімпіада юних геологів
Харківщини
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2.1.11 Обласні змагання з велосипедного туризму
III-IV класу для найсильніших команд
області

11-12 квітня,
Нововодолазький
район,
село Павлівка
(польові умови)

Ободовський
П.А.

2.1.12 XIX обласний зліт юних туристівкраєзнавців

4-7 травня,
Шевченківський
район, польові
умови

Скриль І.А.

2.1.13 Обласний збір юних пошуковців, істориків- 15 травня, КЗ
краєзнавців «Слобожанські дзвони
«Харківська
Перемоги»
Мала академія
наук Харківської
обласної ради»

Скриль І.А.

2.1.14 Обласні змагання серед учнівської молоді
зі спортивного орієнтування на середніх
дистанціях

18-19 травня,
Малинівська ОТГ
(польові умови)

Ободовський
П.А.

2.1.15 Чемпіонат області серед учнівської молоді
з пішохідного туризму

20-23 травня,
Малинівська ОТГ
(польові умови)

Крупко М.Ф.

2.1.16 Чемпіонат області серед учнівської молоді
з водного туризму

15-17 травня,
Чугуївський
район, смт. Есхар
(польові умови)

Кондратенко
О.М.

2.1.17 Обласний етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

червень, КЗ
"Ліцей з
посиленою
військовофізичною
підготовкою
"Патріот""
Харківської
обласної ради

Пушкар І.І.

2.1.18 Обласні змагання з водного туризму для
найсильніших команд області

18-20 вересня,
Чугуївський
район, смт. Есхар
(польові умови)

Кондратенко
О.М.

2.1.19 Обласні змагання серед учнівської молоді
зі спортивного орієнтування «Великі надії»

10 жовтня,
м. Харків,
Лісопарк

Ободовський
П.А.

2.1.20 Обласні змагання серед учнівської молоді з
пішохідного туризму «Великі надії»

03 жовтня,
м. Харків,
Лісопарк

Крупко М.Ф.
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2.1.21 Кубок області серед учнівської молоді зі
скелелазіння (II етап)

17 жовтня, КЗ
Мостицький
"Харківський
А.В.
НВК № 106
Харківської
міської ради
Харківської
області імені В.О.
Кисіля"

2.1.22 Обласна конференція учнівської та
студентської молоді «Моя БатьківщинаУкраїна»

28 листопада, КЗ
«Харківська
Мала академія
наук Харківської
обласної ради»

Скриль І.А.

2.1.23 Обласний турнір юних мінералогів
Харківщини

13 грудня, КЗ
«Харківська
обласна станція
юних туристів»

Распопов
А.М.

2.1.24 Обласний етап Всеукраїнської акції
«Українська революція: 100 років надії і
боротьби»

17 грудня, КЗ
«Харківська
обласна станція
юних туристів»

Пристюк
Н.П.

2.1.25 Регіональні змагання серед учнівської
молоді з майстер-класом з велосипедного
туризму

грудень,
Нововодолазький
район,
Нововодолазька
ОТГ,
Красноградський
район,
Мереф’янська
ОТГ

Ободовський
П.А.

грудень

Кондратенко
О.М.

2.1.26 Обласний конкурс спортивних туристських
походів
2.2

Міжобласні масові заходи з туризму та краєзнавства

2.2.1

Участь у Всеукраїнському конкурсі
краєзнавчо-дослідницьких робіт в рамках
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя БатьківщинаУкраїна»

січень,
м. Київ

Кушнарьова
А.В.

2.2.2

XIV Всеукраїнська філософська історикокраєзнавча конференція учнівської молоді
«Пізнай себе, свій рід, свій нарід»

26-28 лютого,
КЗ «Харківська
обласна станція
юних туристів»,

Скриль І.А.
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ХНУ імені В.Н.
Каразіна
2.2.3

Участь у Чемпіонаті України зі
скелелазіння серед учнівської молоді

лютий-березень,
м. Харків

Мостицький
А.В.

2.2.4

Участь у Кубку України серед юнаків з
пішохідного туризму в приміщеннях
(відкритий Кубок Чернігівської області)

лютий-березень,
м. Варва,
Чернігівська
область

Ободовський
П.А.

2.2.5

Участь у Чемпіонаті України зі
березень,
Ободовський
спортивного орієнтування серед вихованців м. Трускавець,
П.А.
ДЮСШ та позашкільних закладів освіти
Львівська область

2.2.6

Участь у Ӏ Ӏ (Всеукраїнському) турі
Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції
учнівської молоді «Українська революція:
100 років надії і боротьби»

2.2.7

Участь у Всеукраїнському конкурсі
березень,
екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, Миколаївська
в якому я живу»
область

2.2.8

Участь у V Всеукраїнській історикокраєзнавчій конференції учнівської молоді
«Державотворчі процеси в Україні: через
віки у XXӀ століття»

березень-квітень,. Астапова
Черкаська
Т.М.
область

2.2.9

Участь у Чемпіонаті України зі
спортивного орієнтування серед юнаків та
юніорів

квітень, ІваноФранківська
область

Ободовський
П.А.

2.2.10 Участь у Кубку України серед юнаків з
пішохідного туризму (відкриті змаганнях
Миколаївської області зі спортивного
туризму серед юнаків «Кубок Бугу»

квітень-травень,
Миколаївська
область

Ободовський
П.А.

2.2.11 Участь у Чемпіонаті України серед юнаків
з водного туризму

квітень, ІваноФранківська
область

Кондратенко
О.М.

2.2.12 Участь у Ӏ Ӏ відкритих змаганнях
Запорізької області з велосипедного
туризму серед учнівської та студентської
молоді

квітень,
м. Запоріжжя

Ободовський
П.А.

2.2.13 Участь у XVII відкритому Чемпіонаті
Запорізької області з пішохідного туризму
серед учнівської молоді
2.2.14 Участь у Всеукраїнській історикокраєзнавчій конференції учнівської молоді
«Українська революція: 100 років надії і

квітень,
м. Запоріжжя
(о. Хортиця)
квітень,
м. Запоріжжя

Крупко М.Ф.

березень,
м. Київ

Пристюк
Н.П.

Пушкар І.І.

Пристюк
Н.П.
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боротьби»
2.2.15 Участь у Кубку України серед юнаків з
велосипедного туризму (відкриті змагання
Сумської області)

травень,
Сумська область

Ободовський
П.А.

2.2.16 Участь у командному Чемпіонаті України
зі спортивного орієнтування

травень,
Херсонська
область

Ободовський
П.А.

2.2.17 Участь у Кубку України зі спортивного
орієнтування серед вихованців закладів
позашкільної освіти

червень,
м. Коростишів,
Житомирська
область

Ободовський
П.А.

2.2.18 Участь у відкритих змаганнях Запорізької
області з водного туризму серед учнівської
та студентської молоді
2.2.19 Участь у 49 Чемпіонаті України серед
юнаків з пішохідного туризму

червень,
м. Запоріжжя,
р. Дніпро
липень,
Львівська область

Кондратенко
О.М.

2.2.20 Участь у Ӏ Ӏ Ӏ (Всеукраїнському) етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)«Джура-2020» (старша вікова група)

липень, Сумська
область

Пушкар І.І.

2.2.21 Участь у Ӏ Ӏ Ӏ (Всеукраїнському) етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)«Джура-2020» (середня вікова група)

липень,
Волинська
область

Пушкар І.І.

2.2.22 Участь у Чемпіонаті України зі
спортивного орієнтування серед юнаків та
юніорів (спринт)

вересень,
Вінницька
область

Ободовський
П.А.

2.2.23 Участь у Кубку України серед юнаків з
велосипедного туризму (відкриті змагання
Чернігівської області)

вересень,
Чернігівська
область

Ободовський
П.А.

2.2.24 Участь у Кубку України серед юнаків з
гірського туризму (відкритий Чемпіонат
Запорізької області з гірського туризму)

жовтень,
м. Запоріжжя,
о. Хортиця

Крупко М.Ф.

2.2.25 Участь у XӀ Всеукраїнській краєзнавчій
конференції учнівської молоді «Мій рідний
край, моя земля очима сучасників»

жовтеньлистопад
м. Миколаїв

Кривопустов
С.М.

2.2.26 Участь у Ӏ Ӏ Всеукраїнській історикокраєзнавчій конференції учнівської молоді
«Лиш те в народі буде жити, що серце
серцю передасть»

жовтеньлистопад,
м. Косів,
ІваноФранківська
область

Коваленко
М.Л.

Ободовський
П.А.

28

2.2.27 Участь у Першості України серед школярів
зі скелелазіння

12-15 листопада,
м. Кременчук
Полтавська
область

Мостицький
А.В.

2.2.28 Участь у відкритому Кубку Донецької
області серед учнівської молоді з
пішохідного туризму в приміщеннях
«Срібний карабін», присвячений Дню
гідності та Свободи України
2.2.29 Участь у Першості України зі скелелазіння
серед вихованців позашкільних закладів

листопад,
Донецька область

Крупко
М.Ф.

28-29 листопада,
м. Дніпро

Мостицький
А.В.

2.2.30 Участь у XӀ Ӏ Ӏ Всеукраїнській історикокраєзнавчій конференції учнівської та
студентської молоді «Південно-Східна
Україна: зі стародавності у XXӀ століття»

листопад,
м. Святогірськ
Донецька область

Скриль І.А.

2.2.31 Участь у Кубку України серед юнаків з
пішохідного туризму в приміщенні

листопад,
Полтавська
область

Крупко М.Ф

2.2.32 Участь у Всеукраїнському конкурсі
краєзнавчо-дослідницьких робіт в рамках
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя БатьківщинаУкраїна»

січень, м. Київ

Кушнарьова
А.В.

3. Оздоровлення дітей, організація їх змістовного дозвілля
засобами туризму та краєзнавства
3.1

Проводити походи, екскурсії, експедиції з
вихованцями згідно з навчальними планами та
освітніми програмами роботи гуртків

постійно
протягом
року

керівники
гуртків

3.2

Організувати роботу турбази Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» щодо прийому учнів закладів освіти
області та інших міст, регіонів у навчальний
та канікулярний періоди
Організувати екскурсії учнів закладів освіти
Харківщини до Києва, Чернігова, Одеси,
Львова, Карпат, Мукачева та інших міст
України

постійно
протягом
року

Редіна О.В.

протягом
року

Гридунова
О.І.

3.3

3.4

Активізувати проведення автобусних навчально-тематичних екскурсій з урахуванням
вікових особливостей учнів за маршрутами:
Молодший шкільний вік (1-4 класи)
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комплексні
- Мій Харків
- Харків оновлений
спортивні
- Харків спортивний
природничі
- Страусова ферма (с.Високий)
- Харків ботанічний
- Краснокутський дендропарк
- Національний природний парк
«Гомільшанські ліси»
- Національний природний парк
«Дворічанський»
- Равликова ферма (с. Циркуни)
військово-історичні
- Соколово - Таранівка
- Харків у Другій Світовій війні
- Харківський аероклуб імені
В.С. Гризодубової
Середній шкільний вік (5-9 класи)
комплексні
- Мій Харків
- Харків оновлений
- Харків від фортеці до столиці
- Сім чудес Харкова
літературно-меморіальні
- Сковородинівка
спортивні
- Харків спортивний
історичні
- Видатні харків’яни
- Харків стародавній
- Люботин-Рокитне- Спасів Скит
природничі
- Страусова ферма (с. Високий)
- Равликова ферма (с. Циркуни)
- Харків ботанічний
- Краснокутський дендропарк
- Національний природний парк
«Гомільшанські ліси»
- Національний природний парк
«Дворічанський»
військово-історичні
- Соколово - Таранівка
- Харків у роки Другої Світової війні
- Меморіали Харкова
- Харківський аероклуб імені
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В.С. Гризодубової
- Навчальний центр ДСНС (с. Ватутіне)
мистецтвознавчі
- Чугуїв – Кочеток
- Пархомівка
археологічні
- Донецьке городище
- історико-археологічний заповідник
«Верхній Салтів»
архітектурні
- О.М. Бекетов і Харків
- Новітні пам’ятники Харкова
геологічні
- Камінь в оздобленні Харкова
Старший шкільний вік (10-11 класи)
комплексні
- Мій Харків
- Харків оновлений
- Харків від фортеці до столиці
Новітні пам’ятники Харкова
літературно-меморіальні
- Харків літературний
- Сковородинівка
- музей Гната Хоткевича (смт.Високий)
спортивні
- Харків спортивний (з відвідуванням
стадіону «Металіст»)
історичні
- Видатні харків’яни
- Харків стародавній
- Рокитне-Спасів Скит-Озеряни
природничі
- Страусова ферма (с.Високий)
- Харків ботанічний
- Краснокутський дендропарк
- Національний природний парк
«Гомільшанські ліси»
- Національний природний парк
«Дворічанський»
- Національний природний парк
«Слобожанський»
військово-історичні
- Соколово –Таранівка
- Харків у роки Другої Світової війні
- Меморіали Харкова
- Харківський аероклуб імені
В.С. Гризодубової
- Навчальний центр ДСНС (с. Ватутіно)
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3.5

мистецтвознавчі
- Чугуїв – Кочеток
- Пархомівка
- народні ремесла Валківщини
археологічні
- Донецьке городище
- історико-археологічний заповідник
«Верхній Салтів»
архітектурні
- О.М. Бекетов і Харків
- Старовинні садиби Харківщини
геологічні
- Камінь в оздобленні Харкова
- Кременець – геологічна пам’ятка
України
виробничі
- книжкова фабрика
- музей історії турбінного заводу
- Кулиничівський хлібзавод
- Нововодолазький гірничозбагачувальний комбінат
- Фабрика ялинкових іграшок
(м. Куп’янськ)
релігійні
- Храми Харкова
- Борисо – Глєбський жіночий монастир
- Покровський чоловічий монастир
- Святогірська – Свято – Успенська лавра
- Хрестовоздвиженський жіночий
монастир
Здійснювати страхування учасників
навчально-тематичних екскурсій та
оздоровчих заходів через Харківську
муніципальну страхову компанію

3.6

Під час проведення оздоровчих заходів,
екскурсій, походів, експедицій виконувати
вимоги наказу Міністерства освіти і науки
України від 02.10.2014 № 1124

3.7

Організувати профільні експедиції:
«Геолог»
«Еколог»

постійно

протягом
року

червень,
Ізюмський
район
червень,

зав.
відділами,
методисти,
керівники
гуртків
зав.
відділами,
керівники
гуртків

Распопов
А.М.
Кривопустов
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3.8

Зміївський
С.М.
район
«Гідролог»
червеньРаспопов
липень
А.М.
Харківська
область
З метою збору краєзнавчого матеріалу, проведення науково-дослідницької, пошукової
та практичної природоохоронної роботи провести екскурсії, походи, експедиції з
вихованцями краєзнавчого відділу:
-

3.9

Туристська подорож юних краєзнавців
до Закарпатської області
Туристська подорож юних геологів по
Харківській області
Краєзнавчу експедицію юних екологів
«Заповідниками України»

-

Експедицію юних геологів

-

Експедицію юних краєзнавців

-

Навчально-археологічний практикум

-

Експедицію юних краєзнавців

-

Експедицію юних геологів

січень
січень
червень,
Запорізька,
Херсонська,
Миколаївська
області
липень,
Закарпатська
область
серпень,
Закарпатська
область
червень,
(с. Верхній
Салтів),
липень
(с. Більськ)
жовтень,
Харківська,
Полтавська
області
жовтень,
Львівська
область,

Кривопустов
С.М.
Распопов
А.М.
Скриль І.А.,
Кривопустов
С.М.

Распопов
А.М.
Кривопустов
С.М.
Беліменко
А.О.

Кривопустов
С.М.

Распопов
А.М.

З метою підготовки вихованців до участі у змаганнях різних типів провести походи,
навчально-тренувальні збори з вихованцями відділу туризму та спортивного
орієнтування:
Провести водний похід I категорії складності з
червень,
Кондратенко
вихованцями гуртків
р. Ворскла
О.М.
Навчально-тренувальний збір юних туристівлютий
Ободовський
пішохідників до Кубку України серед юнаків з
П.А.

33

пішохідного туризму в закритих приміщеннях
Навчально-тренувальний збір юних
велотуристів до Кубку України серед юнаків з
велосипедного туризму
Навчально-тренувальний збір юних туристівпішохідників до Кубку України серед юнаків з
пішохідного туризму
Навчально-тренувальний збір юних туристівводників до Чемпіонату України серед юнаків
з водного туризму
Навчально-тренувальний збір юних туристівпішохідників до Чемпіонату України серед
юнаків з пішохідного туризму
Провести водний похід I ступеня складності по
області з вихованцями гуртків
Провести водний похід I категорії складності
по області з вихованцями гуртків
Провести пішохідний похід I категорії
складності з вихованцями гуртків

Провести велосипедний похід I категорії
складності по області з вихованцями гуртків

Навчально-тренувальний збір вихованців
гуртків зі скелелазіння
Провести велосипедний похід III категорії
складності з вихованцями гуртків
Навчально-тренувальний збір юних
велотуристів до Кубку України серед юнаків з
велосипедного туризму
Провести велосипедний похід I категорії
складності з вихованцями гуртків
Мереф’янської ОТГ

квітень

Ободовський
П.А.

квітень

Ободовський
П.А.

квітень

Кондратенко
О.М.

липень

Ободовський
П.А.

липень,
р. Сіверський
Донець
липень,
р. Сіверський
Донець
червеньлипень,
Харківська
область
червеньлипень,
Харківська
область
червеньлипень,
о. Хортиця
серпень,
Карпати
вересень

Кондратенко
О.М.

жовтень,
Харківська
область

Ободовський
П.А.

Кондратенко
О.М.
Крупко М.Ф

Мостицький
А.В.

Мостицький
А.В.
Мостицький
А.В.
Ободовський
П.А.

4. Науково-методичний супровід туристсько-краєзнавчої роботи в
закладах освіти Харківщини
4.1
4.1.1

Вирішити організаційно-методичні питання:
Оновити зміст положення про науковометодичну раду КЗ «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної

січень

Редіна В.А.
Сторожук
О.А.
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ради
Оновити положення про методичні об’єднання
січень
Сторожук
керівників гуртків за напрямами діяльності
О.А.
закладу позашкільної освіти
4.1.3 Організувати роботу методичних об’єднань КЗ
«Харківська обласна станція юних туристів» за
напрямами:
- методичне об’єднання керівників гуртків
Шестопалова
природничого напряму
протягом
І.Ю
- методичне об’єднання керівників гуртків
року
Пристюк Н.П.
історико-краєзнавчого напряму
Кондратенко
- методичне об’єднання керівників гуртків
О.М.
туристського напряму
4.1.4 Посилити увагу до ефективності планування та
протягом
Сторожук
якості проведення методичних заходів
року
О.А.
обласного рівня
4.1.5 Спрямувати організаційно-методичну роботу
протягом
Сторожук
педагогічного колективу на підвищення якості
року
О.А.
та результативності освітнього процесу
4.1.6 Сприяти видавничій діяльності педагогічних
постійно
Сторожук
працівників у фахових виданнях
О.А.
4.2.
Підготувати методичні розробки та рекомендації з питань туристсько-краєзнавчої
роботи:
4.2.1 Методична розробка «Проблеми співпраці
IV квартал Ободовський
тренера і спортсмена у гуртку велосипедного
П.А.
туризму»
4.2.2. Методична розробка «ТуристськоIV квартал Поляков О.О.
екскурсійний маршрут північною
Слобожанщиною» 2 частина
4.2.3 Положення обласних змагань на 2021 рік
IV квартал Ободовський
П.А.
4.2.4 Розробити методичний матеріал для
IV квартал Кондратенко
проведення змагань з топографії
О.М.
4.2.5 «Краєзнавчі шляхи Слобожанщини» (XIII
III квартал Астапова
випуск)
Т.М.
4.2.6 Методичні рекомендації з музеєзнавства
IV квартал Пушкар І.І.
4.2.7 Робочий зошит з історичного краєзнавства
IV квартал Пристюк Н.П.
4.2.8 Створення презентацій для занять гуртків
IV квартал Кушнарьова
туристсько-краєзнавчого напряму
А.В.
4.2.9 Форми вивчення рідного краю з молодшими
IV квартал Мархалюк
школярами на заняттях краєзнавчого гуртка
Н.П.
4.2.10 Узагальнення досвіду роботи Покотилівської
IV квартал Шестопалова
СЮН
І.Ю.
4.3
Методичне забезпечення туристсько-краєзнавчої роботи в області
4.3.1 Надавати методичну допомогу з питань
протягом
Скриль І. А.
туристсько-краєзнавчої роботи під час виїздів у
року
Ободовський
4.1.2
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

заклади освіти області
Організувати аналітично-методичний зв'язок
відділів з районними відділами освіти
Харківщини з питань поліпшення спортивнотуристської роботи на місцях
Здійснювати методичні виїзди до районів, міст,
ОТГ для надання допомоги в організації
туристської роботи, зокрема:
- Наталинської ОТГ
- Чкалівської ОТГ
- Старовірівської ОТГ
Здійснювати практично-методичні виїзди до
районів/міст, ОТГ області відповідальних за
підготовку збірних команд області до
Всеукраїнських змагань
Організувати забезпечення масових заходів з
учнями умовами проведення:
- Всеукраїнської історико-краєзнавчої
філософської конференції «Пізнай себе,
свій рід, свій нарід»;
- Всеукраїнської історико-краєзнавчої
експедиції «Моя Батьківщина -Україна»;
- 19 обласного зльоту юних краєзнавців;
- Всеукраїнського конкурсу на кращу
туристсько-краєзнавчу подорож «Мій
рідний край»;
- Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді «Українська
революція: 100 років надії і боротьби»;
- обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу екскурсоводів «Край, в якому
я живу»;
- обласних змагань з видів туризму.

протягом
року

П.А.
Сторожук
О.А.
методисти
Сторожук
О.А.
методисти

січень
березень
жовтень
щомісячно

заклади
освіти
області

Ободовський
П.А.
методисти
Скриль І.А.,
краєзнавчий
відділ
Ободовський
П.А. відділ
туризму та
спортивного
орієнтування

5. Розвиток соціального партнерства в закладі
5.1

Поновити угоди про співпрацю з закладами
вищої освіти Харкова

І квартал

5.2

Продовжити підготовку організаторів
туристсько-краєзнавчої роботи серед студентів
– географів факультету геології, географії,
рекреації і туризму ХНУ імені В.Н. Каразіна
Залучати до проведення обласних масових
заходів з туризму та краєзнавства серед учнів,
студентів історичного, геології, географії,

протягом
року

5.3

протягом
року

Редіна В.А.
Скриль І.А.
Ободовський
П.А
Ободовський
П.А.
Кондратенко
О.М.
Ободовський
П.А.
Скриль І.А.
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5.4

5.5

5.6

5.7

рекреації і туризму факультетів ХНУ імені
В.Н. Каразіна та студентів Харківської
державної академії фізичної культури
Надавати методичну та практичну допомогу в
організації та проведенні навчальних,
виробничих, технологічних практик студентів
– майбутніх менеджерів туризму таких
закладів:
- ХНУ імені В.Н. Каразіна;
- Харківської державної академії
культури;
- Харківського національного
економічного університету імені
С. Кузнеця;
- Харківського торговельно-економічного
інституту КНТЕУ;
- Харківської державної академії фізичної
культури;
- Харківського національного
університету міського господарства
імені О.М. Бекєтова
- Харківського національного технічного
університету сільського господарства
імені П. Василенка.
Налагодити різнопланові контакти з
туристсько-спортивним союзом, іншими
громадськими організаціями з метою
координування співпраці з розвитку дитячого
туризму
Співпрацювати у питаннях розвитку
спортивного туризму з Національним
технічним університетом «ХПІ», Державною
академією фізичної культури
Укласти договір про співробітництво з
професійно-орієнтаційної роботи серед учнів з
центром довузівської підготовки ХНУ імені
В.Н. Каразіна

за окремими
договорами
протягом
року

Редіна В.А.

протягом
року

Ободовський
П.А.
туристський
відділ

протягом
року

Ободовський
П.А.
туристський
відділ
Редіна В.А.

І квартал

6. Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів з питань
туризму і краєзнавства
6.1

Провести:
- Обласний семінар для педагогічних
працівників з питань проведення
обласного етапу Всеукраїнської
військово-патріотичної гри «Сокіл»

лютий

Ободовський
П.А.
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(«Джура»)

6.2

-

Обласний семінар для педагогічних
працівників з питань проведення
обласного зльоту юних краєзнавців

15 березня

Скриль І.А.

-

Виїзний обласний семінар-практикум
керівників шкільних музеїв

08 квітня

Пушкар І.І.

-

Виїзний обласний семінар-практикум з
екологічного краєзнавства

22 квітня

Шестопалова
І.Ю.

-

Виїзний обласний семінар-практикум
вчителів географії, керівників геологогеографічних гуртків

10 жовтня

Распопов
А.М.

-

Обласний семінар-практикум для
педагогів області з питань розвитку
пішохідного туризму

25 вересня

Ободовський
П.А.

-

Виїзний обласний семінар-практикум
керівників народознавчих гуртків

13
листопада

Коваленко
М.Л.

-

Семінар-нараду відповідальних за
туристську роботу в районах (містах) та
тренерів з питань проведення обласних
змагань та інших туристсько-спортивних
заходів у 2021 році

02 грудня

Ободовський
П.А.

протягом
року

Сторожук
О.А.
Скриль І.А.
Ободовський
П.А

Брати участь у роботі курсів підвищення
кваліфікації з позашкільної освіти у КВНЗ
«ХАНО»

7. Діяльність закладу з розвитку міжнародного співробітництва

7.1

7.2

7.3

З метою розвитку ділового співробітництва у галузі міжнародного туризму,
проведення міжнародних учнівських та педагогічних обмінів у рамках освітніх
програм:
Продовжити співпрацю з Міжнародною
протягом
Редіна В.А.
Академією дитячо-юнацького туризму
року
Активізувати прийом юних туристів на турбазі
Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної
ради
Здійснити пізнавально-методичний виїзд
працівників Комунального закладу «Харківська
обласна станція юних туристів» Харківської

протягом
року

Редіна О.В.

ІІІ-IV
квартали

Редіна В.А.
Гридунова О.І
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7.4

обласної ради до однієї з країн Європи;
Запросити до участі в обласних краєзнавчих
конференціях, змаганнях з видів спортивного
туризму юних краєзнавців та спортсменів з
Литви, Білорусії, Грузії.

8.

протягом
року

Ободовський
П.А.
Скриль І.А.

Фінансово-господарська діяльність,
розвиток матеріально-технічної бази

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

Своєчасно складати річний та поточні
кошториси. Затверджувати їх у Департаменті
науки і освіти Харківської
облдержадміністрації
Складання і надання місячної фінансової та
бюджетної звітності по операціях з
бюджетними коштами до ГУДКСУ в
Харківській області, Департаменту науки і
освіти Харківської облдержадміністрації:
Форми звітності - №№ 2м, 4-1м, 4-2м, 7м
Складання і надання квартальної фінансової та
бюджетної звітності по операціях з
бюджетними коштами до ГУДКСУ в
Харківській області, Департаменту науки і
освіти Харківської облдержадміністрації:
Форми звітності - №№ 1 ДС, 2 ДС 2м, 4-1м, 42м, 7м, додатки до Балансу
Складання і надання річної фінансової та
бюджетної звітності по операціях з
бюджетними коштами до ГУДКСУ в
Харківській області, Департаменту науки і
освіти Харківської облдержадміністрації::
Форми звітності №№ 1ДС, 2м, 2 ДС, 3 ДС,
4 ДС, 5 ДС, 4-1м, 4-2м, 4-3м, 7м, додатки до
Балансу
Складання та подання на затвердження до
Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації штатного розпису
Складання та подання на затвердження до
Департаменту науки і освіти штатного розпису
станом на 01.01.2020
Внесення зміни до штатного розпису у зв'язку
з підвищенням посадових окладів працівників
Оформлення "Довідок про зміни до річного
розпису кошторису по бюджету та
позабюджетних коштах на поточний рік "

січень,
протягом
року

Сітченко І.С.

щомісячно
Сітченко І.С.
до 5-го числа
місяця
наступного за
звітним
кварталом
щоквартально Сітченко І.С.
до 10-го числа Биндюг Ю.П.
місяця
наступного за
звітним
кварталом
Сітченко І.С.
до 15-го числа Биндюг Ю.П.
місяця
наступного за
звітним роком
до 15.01. 2020 Сітченко І.С.
року;
на 01.09.2020
року
Сітченко І.С.
до 15.12.
2019 року
протягом
року
постійно у
разі
необхідності

Биндюг Ю.П.
Сітченко І.С.
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8.9

Складання бюджетного запиту на 2020 рік

8.10

Складання та оприлюднення річного плану
закупівель відповідно до Закону України «Про
здійснення державних закупівель»

8.11

Складання додатку до річного плану
закупівель на 2020 рік та оприлюднення на
сайті закладу
Організація контролю за проведенням
закупівель відповідно до річного плану
закупівель
Надання до Департаменту науки і освіти
Харківської облдержадміністрації звіту про
допорогові закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти
Укладання договорів з постачальниками
товарів і послуг на 2020 рік згідно з
кошторисними призначеннями і додатку до
річного плану закупівель
Організація проведення звіряння розрахунків з
організаціями-постачальниками товарів і
послуг

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17
8.19

8.20

8.21

липеньсерпень 2020
року
грудень
2019 рокусічень 2020
року

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
Сітченко І.С.

Сітченко І.С.
щоквартально
постійно
Редіна В.А.
протягом
року
щоквартально Сітченко І.С.
станом на 1-е
число
січень-лютий
2020 року

щомісяця до
10-го числа
місяця
наступ-ного
за звітним
Проведення нарахування заробітної плати та
щомісяця до
переведення на карткові рахунки,
12 числа та до
перерахування обов'язкових платежів до
27 числа
бюджету
звітного
місяця
протягом
року
Підготовка і надання плану по мережі, штатах і
до 20 січня
контингенту на рік
2020 року
Підготовка і надання інформації щодо видатків
на оплату праці за місяць до Департаменту
за вимогою
науки і освіти Харківської
облдержадміністрації
Перевірка та зведення перспективного
вересень 2020
навантаження педагогічних працівників на
року
навчальний рік
Надання податкового розрахунку податку з
щоквартально
доходів фізичних осіб до Індустріальної ОДПІ
протягом 40
м. Харкова (Немишлянський район)
календарних
днів після
звітного

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

Биндюг Ю.П.

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
Биндюг Ю.П.
Сторожук
О.А.
Биндюг Ю.П.
Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
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8.22

8.23

Підготовка і надання форми 4-ФСС з ТВП
„Звіту по коштах загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням" до органу ФСС з ТВП
Надання до Фонду соціального страхування з
тимчасової непрацездатності заявкурозрахунок для виплати по листках
непрацездатності

кварталу
щоквартально
протягом 20
календарних
днів після
звітного
кварталу
щомісячно
до 20-го числа
місяця
наступного за
звітним
щомісячно
до 20-го
числа місяця
наступного за
звітним
періодом
щоквартально
протягом 40
календар-них
днів після
звітного
кварталу

8.24

Підготовка і надання «Звіту про суми
нарахованого єдиного соціального внеску»
(з додатками) до Індустріальної ОДПІ м.
Харкова (Немишлянський район)

8.25

Підготовка та надання звіту «Про суми
податкових пільг» з земельного податку та з
податку на прибуток до Індустріальної ОДПІ
м. Харкова (Немишлянський район)

8.26

Підготовка і надання «Податкового розрахунку
земельного податку» на поточний рік до
до 01 лютого
Індустріальної ОДПІ
м. Харкова
2020 року
(Немишлянський район)
Підготовка і надання Податкового звіту про
використання коштів неприбуткових установ
до 10 лютого
та організацій до Індустріальної ОДПІ
2020 року
м. Харкова (Немишлянський район)
Проведення інвентаризації основних засобів,
з 01 жовтня
необоротних активів, матеріальних цінностей
по 15 жовтня
та розрахунків
2020 року
Підготовка та надання до Департаменту науки
щомісячно
і освіти звіту по енергоносіях та копій актів
до 15-го числа
звіряння розрахунків з постачальниками
місяця
комунальних послуг (енергоносіїв)
наступного за
звітним
Ведення журналу реєстрації видачі
довіреностей, контроль за надходженням та
постійно
перевірка первинних документів
Забезпечення зберігання та видачі талонів на
постійно
бензин, дизпаливо
Складання і підготовка і надання звіту
щомісячно 1ф. № 4-МТП (місячна) «Звіт про залишки і
го числа

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31
8.32

Биндюг Ю.П.

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

Сітченко І.С.

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
Сітченко І.С.

інвентаризаційна
комісія

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

Сітченко І.С.
Сітченко І.С.
Сітченко І.С.
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8.33

8.34

8.35

використання енергетичних матеріалів та
продуктів перероблення нафти» до Головного
управління статистики у Харківській області
Складання і підготовка і надання бюджетного
та фінансового звіту до Управління з питань
комунальної власності виконавчого апарату
Харківської обласної ради
Перевірка фактичних залишків бензину та
дизпалива, що обліковується за матеріальновідповідальними особами згідно з
подорожніми листами
Проведення списання та утилізації списаних
матеріальних цінностей

8.36

Підготовка та надання інформації про
залучення позабюджетних коштів до
Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації

8.37

Підготовка і надання інформації про
нарахування та перерахування орендної плати
за звітний квартал до Управління з питань
комунальної власності виконавчого комітету
Харківської обласної ради
Організація перевірки цільового користування
службовими телефонами

8.38

8.39

8.40

8.41

8.42

Підготовка і надання заявки на фінансування
до Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації
Проведення реєстрації бюджетних та
позабюджетних зобов'язань у ГУДКСУ в
Харківській області та здійснення платежів
відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та
фінансування
Підготовка і надання документів до ГУДКСУ в
Харківській області
Проведення аналізу використання бюджетних
коштів згідно з планом асигнувань на
поточний рік

місяця
наступ-ного
за звітним
щоквартально Сітченко І.С.
протягом 20
календар-них
днів після
звітного
кварталу
Сітченко І.С.
щомісячно,
протягом
року
постійно,
протягом
року
щоквартально
до 15-го
числа
місяця
наступного
за звітним
кварталом
щоквартально
до 10-го числа
місяця
наступ-ного
за звітним
щомісячно
до 25-го числа
місяця
наступ-ного
за звітним
щосереди
протягом
року

Сітченко І.С.
Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

Сітченко І.С.

Сітченко І.С..

Сітченко І.С.
Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

постійно
щоденно
протягом
року
постійно,
протягом
року

Сітченко І.С.
Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
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8.43

8.44

Організація підвищення кваліфікації
працівників бухгалтерської служби (курси,
семінари тощо)
Виконання оперативних завдань, доручень та
позапланових заходів

один раз на
рік
по мірі
надходження

Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.
Сітченко І.С.
Биндюг Ю.П.

8.45

Підтримувати у належному технічному стані
системи опалення та водо-, енергопостачання

протягом
року

Целік І.П.

8.46

Поповнювати навчально-матеріальну базу
Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» спорядженням,
спортивним інвентарем, м’яким інвентарем
для турбази
Підтримувати в належному стані
автотранспорт, своєчасно здійснювати
проходження техогляду, дотримуватися
термінів страхування транспорту
Утримувати приміщення Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» в належному санітарно-гігієнічному
стані
Звітувати перед колективом Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» про фінансово-господарську
діяльність та виконання умов колективного
договору

протягом
року

Целік І.П.

протягом
року
постійно

Целік І.П.
Позов М.С.
Пірятенець
С.Ф.
Целік І.П.

лютий

Редіна В.А.

8.47

8.48

8.49

9. Управління закладом позашкільної освіти
9.1

9.2

9.3
9.4

Контролювати роботу Комунального закладу
«Харківська обласна станція юних туристів»
згідно з планом роботи на рік, тижневим
планами, своєчасно їх складати
Скласти план-графік контролю за діяльністю
структурних підрозділів Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» на 2020 рік
Здійснювати щотижневе планування та
контроль за діяльністю методистів
Провести педагогічні ради з таких питань:
-

Пріоритетні напрями діяльності
Комунального закладу «Харківська
обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради в 2020 році

протягом
року

Сторожук О.А.

І квартал

Редіна В.А.

постійно

зав. відділами

січень

Сторожук О.А.
Скриль І.А.
Ободовський
П.А.
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-

Роль особистості керівника гуртка у
формуванні творчого колективу

березень

Оновлення змісту організації освітнього
процесу в творчих об’єднаннях
Комунального закладу «Харківська
вересень
обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради у 2020/2021
навчальному році
- Стимулювання позитивного ставлення
грудень
до навчання, створення умов для
ефективної мотивації на заняттях
спортивних гуртків
- Підсумки роботи структурних
підрозділів Комунального закладу
«Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради
за 2020 рік.
- Затвердження плану роботи на 2021 рік
Провести засідання методичних рад з питань:
- Стан гурткової роботи з туризму та
квітень
краєзнавства у закладах освіти
Зачепилівської ОТГ, Валківського,
Великобурлуцького районів
- Інформаційно-методичне забезпечення
туристсько-краєзнавчої роботи з
учнівською молоддю (затвердження
методичних рекомендацій,
підготовлених у І кварталі)
- Стан гурткової роботи з туризму та
листопад
краєзнавства в закладах освіти
Чкалівської, Лозівської та Золочівської
ОТГ
- Обговорення та затвердження
методичних рекомендацій,
підготовлених працівниками
Комунального закладу «Харківська
обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради в 2020 році
Проводити наради при директорові, у відділах
щомісячно

Гридунова О.І.
Скриль І.А.
краєзнавчий
відділ

-

9.5

9.6
9.7

9.8

Здійснювати постійний контроль за роботою
гуртків, у т.ч. що працюють на базі закладів
загальної середньої освіти м. Харкова та
області
Своєчасно надавати звітну інформацію,

протягом
року
протягом

Сторожук О.А.

Ободовський
П.А.
Сторожук О.А.

Скриль І.А.,
краєзнавчий
відділ

Ободовський
П.А.,
туристський
відділ

Редіна В.А.,
зав. відділами
Сторожук О.А.

Сторожук О.А.
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9.9

9.10

довідки з питань туристсько-краєзнавчої
роботи з учнями до Департаменту науки і
освіти ХОДА, Українського державного
центру національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді
Контролювати роботу з кадровим резервом:
- оновити склад резерву;
- надавати допомогу у виконанні
індивідуальних планів;
- сприяти підвищенню освітньокваліфікаційного рівня кадрового
резерву
Брати участь у нарадах, засіданнях колегій,
нарадах керівників місцевих органів
управління освітою, директорів закладів
позашкільної освіти, засіданнях обласної ради
директорів закладів позашкільної освіти

року

Ободовський
П.А
Скриль І.А.

протягом
року

Редіна В.А.

протягом
року

Редіна В.А.

10. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників
освітнього процесу
10.1

Організувати вивчення працівниками
Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної
ради законів України:
«Про охорону праці»;
«Про дорожній рух»;
«Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»;
«Про цивільну оборону України»;
«Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності»

вересень

10.2

Скласти посадові інструкції з охорони праці
для кожного працівника

січень

10.3

Проводити вступний, первинний,
позаплановий, цільовий інструктажі з безпеки
життєдіяльності з учасниками навчальновиховного процесу Комунального закладу
«Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради

постійно

Редіна В.А.
Целік І.П.

Целік І.П.
Славгорода
М.С.
Целік І.П.
Сторожук О.А.
Скриль І.А.
Ободовський
П.А.
Гридунова О.І.
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Славгорода
М.С.
Сторожук О.А.
Грицюта В.М.

10.4

Організувати проходження щорічного
медичного огляду працівників закладу

серпень

10.5

Оновити куточок з охорони праці та пожежної
безпеки

вересень

10.6

Проводити бесіди з вихованцями гуртків
Комунального закладу «Харківська обласна
станція юних туристів» Харківської обласної
ради щодо попередження дитячого
травматизму під час походів, екскурсій,
експедицій та у побуті

постійно

10.7

Здійснювати контроль за випуском
туристських груп у походи через маршрутнокваліфікаційну комісію Департаменту науки і
освіти Харківської облдержадміністрації

постійно

Кондратенко
О.М.

10.8

Забезпечити медичне страхування та
страхування від нещасних випадків
туристських груп, учасників змагань, походів,
екскурсій через Харківську муніципальну
страхову компанію

постійно

Грицюта В.М.
Ободовський
П.А.
Гридунова О.І.

10.9

Контролювати дотримання вимог наказу
Міністерства освіти і науки України № 1124
від 02.10.14 «Про затвердження нормативноправових актів, які регламентують порядок
організації туристсько-краєзнавчої роботи»
керівниками туристських, екскурсійних груп

постійно

Редіна В.А.
Сторожук О.А.

10.10 Поповнити та оновити заклад первинними
засобами пожежогасіння

ІІ квартал

Целік І.П.

10.11 Дотримуватися режиму праці та відпочинку
працівників Комунального закладу
«Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради

постійно

Редіна В.А.
Сторожук О.А.
Целік І.П.

Целік І.П.
Славгорода
М.С.
Сторожук О.А.
керівники
гуртків

