Рішення № 2 колегії Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації
від 22 листопада 2016 року

протокол № 4

Про роботу Хмельницького обласного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді
Заслухавши та обговоривши доповідь Колесник Н.В., т.в.о. директора
Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі Хмельницького ОЦТКУМ) "Про роботу Хмельницького обласного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді", колегія Департаменту освіти і науки Хмельницької
облдержадміністрації відзначає, що вищезазначеним позашкільним навчальним
закладом обласного підпорядкування проводиться навчально-виховна, організаційномасова, методична робота туристсько-краєзнавчого, туристсько-спортивного
напрямів, військово-патріотичного, науково-дослідницького, музейного напрямів.
Центр в цілому справляється із виконанням завдань відповідно до Положень про
позашкільний навчальний заклад та про центр, будинок, клуб, бюро туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої
творчості учнівської молоді, станцію юних туристів, Статуту Хмельницького
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
У закладі здійснюється системна, безперервна, послідовна та комплексна
робота з надання додаткової освіти та національно-патріотичного виховання
підростаючого покоління. Позашкільну освіту в обласному центрі туризму і
краєзнавства учнівської молоді отримують 784 вихованці в 49 гуртках різних
профілів.
В сільській місцевості – 17 гуртків – 282 дітей. В міській місцевості – 32 гуртки –
502 дітей. За географією розташування гуртків в області: гуртки працюють у
Віньковецькому, Деражнянському, Красилівському, Полонському, Хмельницькому,
Чемеровецькому, Шепетівському, Ярмолинецькому районах, м.Камянці-Подільському,
м.Нетішині, м.Полонному, м.Славуті, м.Шепетівці, м.Хмельницькому.
Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
працює над вирішенням проблем поглиблення змісту оновлення форм та методів
позашкільної освіти і виховання, розвитку творчої особистості, професійної
орієнтації вихованців. Великий виховний потенціал, профілактику негативних
проявів поведінки, оздоровчий ефект мають масові заходи з учнівською молоддю:
турніри, квести, чемпіонати, походи та екскурсії, пересувні наметові табори тощо.
Разом з тим, виконання державної політики в галузі освіти засобами туризму та
краєзнавства вимагає виконання ряду завдань, потребує модернізації навчальноматеріальної бази, збільшення кількості гуртків, вдосконалення інформаційного
програмно-технологічного
забезпечення,
розширення
партнерських
та
соціокультурних зв’язків.
Головними проблемами залишаються недостатнє науково-методичне,
забезпечення позашкільної освіти, відсутність спеціалізації "викладач позашкільного
закладу", відсутність навчально-тренувальної бази в ОЦТКУМ, фінансування
позашкільної освіти за залишковим принципом.
Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку туристськокраєзнавчого спрямування позашкільної освіти

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ :
1. Інформацію т.в.о. директора Хмельницького ОЦТКУМ Колесник Н.В. "Про
роботу Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді"
взяти до відома.
2. Вважати результативною систему роботи по вихованню учнівської молоді
засобами туризму і краєзнавства, військово-патріотичного виховання.
3. Продовжити роботу по виконанню державної політики в галузі освіти
засобами туризму і краєзнавства.
4. Т.в.о. директора Хмельницького ОЦТКУМ Колесник Н.В.:
4.1. В річний план роботи Хмельницького ОЦТКУМ включати питання
модернізації навчально-матеріальної бази, вдосконалення інформаційного програмно
– технологічного забезпечення навчального процесу, розширення партнерських та
соціокультурних зв’язків.
Щорічно
4.2.Активізувати туристсько-краєзнавчу роботу в області, організувати обласні
масові заходи в рамках відзначення 70-річчя розвитку дитячо-юнацького туристськокраєзнавчого руху на Хмельниччині.
Протягом 2017 року
4.3. Розширювати співпрацю з органами місцевого самоврядування,
державними установами, військовими частинами, громадськими організаціями,
волонтерами в напрямку-національно-патріотичного виховання підростаючого
покоління.
Постійно
4.4. Забезпечити науково-методичний супровід розвитку музейної справи у
навчальних закладах області. Разом із керівниками освітніх закладів визначити і
провести відповідну організаторську роботу по представленню шкільних музеїв на
звання "зразковий".
Протягом 2017 року
4.5. Активізувати видавничу діяльність з метою пропаганди туризму і
краєзнавства.
Протягом 2017 року
4.6. Забезпечити охоплення послугами Хмельницького ОЦТКУМ учнів
професійно-технічних навчальних закладів.
Постійно
5. Керівникам місцевих органів управління освітою:
5.1. Проаналізувати і розглянути на колегіях місцевих органів управління
освітою стан та перспективи розвитку туризму, краєзнавства, діяльності музеїв при
закладах освіти, національно-патріотичного виховання.
5.2. Взяти під особистий контроль питання збереження та розвитку мережі
позашкільних закладів туристсько-краєзнавчого профілю, мережі гуртків туристськокраєзнавчого, військово-патріотичного профілів та мережі музеїв навчальних закладів
як центрів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
Підвищити вимогливість до керівників навчальних закладів та їх персональну
відповідальність за стан туристсько-краєзнавчого роботи в навчальних закладах.

5.3. Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
закладів в напрямку розвитку туристсько-краєзнавчого напрямку роботи (зокрема
забезпечення туристським спорядженням) та музейної справи (зокрема виділення
приміщень для експозицій та фондосховищ, оснащення їх сучасним спеціальним
обладнанням).
5.4. Продовжити роботу щодо створення та впровадження у навчальних
закладах ефективних моделей національно-патріотичного виховання дітей, учнівської
та студентської молоді.
Постійно
5.5. Здійснити заходи щодо створення (оновлення) районних/міських, шкільних
штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"
("Джура").
До 1 грудня 2016 року
5.6. Здійснити заходи щодо створення в кожному навчальному закладі
Всеукраїнської осередків дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"
("Джура").
До 1 січня 2017 року
5.7. Забезпечити організацію та проведення у 2017 році шкільних етапів гри
"Сокіл" ("Джура").
Квітень 2017 року
5.8. Забезпечити організацію та проведення у 2017 році міських, районних
етапів гри "Сокіл" ("Джура") у формі 3-5 денного таборування.
Травень 2017 року
6. Керівникам освітніх закладів :
6.1. Залучати більшу кількість учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої
роботи через роботу гуртків, пошукових, дослідницьких загонів, екскурсійної
діяльності, шкільних музеїв.
Постійно
6.2. Приймати активну участь в щорічних обласних, Всеукраїнських
експедиціях, конкурсах, турнірах, змаганнях,чемпіонатах.
Постійно
6.3. Продовжити роботу по збору матеріалів про своїх земляків – учасників
Революції Гідності та АТО. Зібрані матеріали висвітлювати в ЗМІ, на інформаційних
стендах, в музеях, музейних кімнатах навчальних закладів освіти.
Постійно
6.4. Привести музеї історичного профілю навчальних закладів, що висвітлюють
події Другої Світової війни у відповідність до Закону України "Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
До травня 2017 року
6.5. Продовжити роботу по впровадженню в начальних закладах області
системи національно-патріотичного виховання – Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").
Постійно
Заступник голови колегії

А.Харчук

