Перелік навчальних програм гуртків, творчих об’єднань
позашкільних навчальних закладів, рекомендованих МОН України та науково-методичною
радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Туристсько-краєзнавчий напрям
Укладачі: Гаврилюк В.Ю., Чубарук О.В.
Переліки та електронні бази навчальних програм з позашкiльної освiти розміщено за посиланнями:
Освітній портал КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»:
http://академія.com.ua/
http://vpo-ano.wix.com/vpo-ano#!navch-progr/krlyy
http://vpo-ano.wix.com/vpo-ano#!hyd-est/fxd5h
http://vpo-ano.wix.com/vpo-ano#!e-bazu-program/z1420
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»:
http://www.imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/
http://www.imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/turistskokrayeznavchiy-napryam/
Відділ змісту позашкільної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»:
http://zpo.ucoz.ua/index/skachati/0-58
Національний центр «Мала академія наук України»: http://man.gov.ua/ua/resource_center/publishing
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді: https://nenc.gov.ua/?page_id=834

Український державний центр позашкільної освіти: http://udcpo.com.ua/metod_work/
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді: http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Міністерство молоді та спорту України: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/327
Центр творчості дітей та юнацтва Київщини:
http://www.kids-center.com.ua/metodichna_robota/navchalni-programi/
Авторські права на тексти навчальних програм належать Міністерству освіти і науки України та
авторам програм.
Тексти навчальних програм ви можете знайти у виданнях і за посиланнями, зазначеними в
переліку.
№
з/п

Назва навчальної
програми, автор

1.

«Юні туристикраєзнавці»
Омельченко Д.Г.

2.

«Спортивне
орієнтування»

Рівень навчання
(початковий,
основний, вищий)
початковий

основний

Реквізити
документа про
схвалення
Лист
МОНмолодьспорт
України
від 02.04.2012
№ 1/11-4293

Джерело

Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Лист
Веб-сайт Українського державного
МОНмолодьспорт центру туризму і краєзнавства

Наровлянська М.Д.,
Тяпкіна К.М.

України
від 02.04.2012
№ 1/11-4293

вищий

3.

«Спортивний туризм»
Наровлянський О.Д.,
Петрова Н.М.

4.

«Географічне
краєзнавство»
Колодько Н.І.,
Омельченко Д.Г.

основний

5.

«Геологічне
краєзнавство»
Скриль І.А.

основний

6.

«Історичне

основний

учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Лист
Веб-сайт Українського державного
МОНмолодьспорт центру туризму і краєзнавства
України
учнівської молоді. [Електронний
від 02.04.2012
ресурс]. – Режим доступу:
№ 1/11-4293
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Лист
Веб-сайт Українського державного
МОНмолодьспорт центру туризму і краєзнавства
України
учнівської молоді. [Електронний
від 02.04.2012
ресурс]. – Режим доступу:
№ 1/11-4293
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Лист
Веб-сайт Українського державного
МОНмолодьспорт центру туризму і краєзнавства
України
учнівської молоді. [Електронний
від 02.04.2012
ресурс]. – Режим доступу:
№ 1/11-4293
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Лист
Веб-сайт Українського державного

МОНмолодьспорт
України
від 02.04.2012
№ 1/11-4293

краєзнавство»
Мельник В.В.

7.

«Літературне
краєзнавство»
Бондарчук О.С.,
Бондарчук Д.О.

основний

8.

«Пішохідний туризм»
Матюшков О.С.

основний

9.

«Водний туризм»
Кондратенко О.М.

основний

центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Лист
Веб-сайт Українського державного
МОНмолодьспорт центру туризму і краєзнавства
України
учнівської молоді. [Електронний
від 02.04.2012
ресурс]. – Режим доступу:
№ 1/11-4293
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Протокол науко- Веб-сайт Українського державного
во-методичної
центру туризму і краєзнавства
комісії з позаучнівської молоді. [Електронний
шкільної освіти
ресурс]. – Режим доступу:
НМР з питань
http://ukrjuntur.org.ua/nashaосвіти МОН
bbloteka/programi-gurtkv
України №2
від 19.06.2013
Протокол науко- Веб-сайт Українського державного
во-методичної
центру туризму і краєзнавства
комісії з позаучнівської молоді. [Електронний
шкільної освіти
ресурс]. – Режим доступу:
НМР з питань
http://ukrjuntur.org.ua/nasha-

10.

«Велосипедний туризм»
Іванов О.В.,
Куцевалов А.В.

основний

11.

«Лижний туризм»
Колотуха О.В.

основний

12.

«Гірський туризм»
Глей В.І.

основний

освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Протокол науково-методичної
комісії з позашкільної освіти
НМР з питань
освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Протокол науково-методичної
комісії з позашкільної освіти
НМР з питань
освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Протокол науково-методичної
комісії з позашкільної освіти
НМР з питань

bbloteka/programi-gurtkv
Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nasha-

13.

«Мотоциклетний
туризм»
Полохін В.Г.

основний

14.

«Археологічне
краєзнавство»
Кухарська О.М.

основний

15.

«Екологічне
краєзнавство»
Шелегеда В.І.

основний

освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Протокол науково-методичної
комісії з позашкільної освіти
НМР з питань
освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Протокол науково-методичної
комісії з позашкільної освіти
НМР з питань
освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Протокол науково-методичної
комісії з позашкільної освіти
НМР з питань

bbloteka/programi-gurtkv
Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nashabbloteka/programi-gurtkv
Веб-сайт Українського державного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrjuntur.org.ua/nasha-

16.

17.

18.

Археологічне
краєзнавство
(авторський
колектив
Українського
державного
Центру
туризму й краєзнавства
учнівської молоді)

Екологічне
краєзнавство
(авторський
колектив
Українського
державного
Центру
туризму й краєзнавства
учнівської молоді)
Пішохідний туризм

3 роки навчання
(основний
рівень).
Обсяг
навчальних
годин – 216 год
(6 год/тиждень).
Вікова категорія
вихованців –
діти середнього
та старшого
шкільного віку.
3 роки навчання
(основний
рівень).
Обсяг
навчальних
годин – 216 год
(6 год/тиждень).
4 роки навчання.

освіти МОН
України №2
від 19.06.2013
Рекомендовано
МОН України
Лист
МОН України
від 04.07.201З
№1/11- 10903

Рекомендовано
МОН України
Лист
МОН України
від 04.07.2013
№1/11-10903)
Схвалено комісією

bbloteka/programi-gurtkv
Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKNzZZZU9iX0xsVGc/v
iew

Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKVV95bmIxNVpab2M/
view
Офіційний сайт ДНУ «Інститут

19.

Трощенко В О.

Основний
рівень (2 роки)
та вищий рівень
(2 роки).

Спортивний туризм
(пішохідний, лижний,
гірський,
велосипедний, водний,
мотоциклетний
туризм)
авторський
колектив
Українського
державного
Центру
туризму й краєзнавства
учнівської молоді

3 роки навчання
(основний
рівень).
Обсяг
навчальних
годин – 216 год
(6 год/тиждень).
Вікова категорія
вихованців –
діти 11 – 15
років (гуртки

з позашкільної
освіти Науковометодичної Ради
з питань освіти
міністерства
освіти і
науки,молоді та
спорту України
(протокол №2 від
21.03.2012 року),
лист ІІТЗО
від 02.04.2012
№14.1/12-Г-82
Рекомендовано
МОН України»
Лист
МОН України
від 04.07.2013
№1/11–10903

модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKbnB0dmFYbXFaTms/
view

Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKQzVNOVRqNl9lbTA/
view

20.

Туристське
багатоборство
Трощенко В.О.

21.

Юні скаути
Власенко С.С.,
Майдибура А.В.

велосипедного
туризму –
13 – 17 років,
мотоциклетного
туризму –
15 -18 років).
4 роки навчання.
Основний рівень
(2 роки) та
вищий рівень
(2 роки).

2 роки навчання.
Початковий і
основний рівні.

Схвалено комісією
з позашкільної
освіти Науковометодичної Ради
з питань освіти
міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту
України
(протокол №2 від
21.03.2012 року),
лист ІІТЗО
від 02.04.2012
№14.1/12-Г-82
Схвачено науковометодичною
комісією з

Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKNFM2ODN4N2x0M0
E/view

Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:

Обсяг
навчальних
годин – 216 год
(6 год/тиждень).
Вікова категорія
вихованців –
8-18 років.

22.

Юний турист
Наровлянський О.Д.

23.

Юні туристи
Трощенко В.О.

Обсяг
навчальних
годин -16 год
(4 год/тиждень).
Вікова категорія
вихованців –
10-16 років.
1 рік навчання,
за основним
рівнем.

позашкільної
освіти Науковометодичної ради з
питань освіти
Міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту
України
(протокол № 2
від 21.03.2012),
лист ІІТЗО
від 03.04.2012
№14.1/12-Г-82
Рекомендовано
МОН України»
(лист МОН
України від
01.06.2013 №1/11–
9332

https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKUWplTU5QczRsaWs/
view

Схвалено комісією
з позашкільної
освіти Науково-

Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:

Офіційний сайт ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти». –
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKbzkxT2pKdmxxMnM/
view

216 год
(6 год/тиждень).
Вікова категорія
вихованців –
10-12 років.

24.

«Юні музеєзнавці»
Собко Н.С.

початковий,
основний,
вищий

25.

«Історикокраєзнавчий клуб
«Легіон»
Сологуб А.О.
«Юні краєзнавці»
Коваленко О.В.

основний,
вищий

26.

основний

методичної Ради
з питань освіти
міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту
України
(протокол №2 від
21.03.2012 року),
лист ІІТЗО
від 02.04.2012
№14.1/12-Г-82
Протокол науково-методичної
ради КОІПОПК
№ 3 від 25.03.2014
Протокол науково-методичної
ради КОІПОПК
№ 5 від 26.06.2014
Протокол науково-методичної
ради КОІПОПК
№ 5 від 26.06.2014

https://drive.google.com/file/d/0B3m
2TqBM0APKbDhHMXVtWURJUnc
/view

Обласна
виставка
«Освіта
Київщини:
творчі
здобутки,
перспективні педагогічні ідеї
та технології» КОІПОПК
Обласна
виставка
«Освіта
Київщини:
творчі
здобутки,
перспективні педагогічні ідеї
та технології» КОІПОПК
Обласна
виставка
«Освіта
Київщини:
творчі
здобутки,
перспективні педагогічні ідеї
та технології» КОІПОПК

«Історикокраєзнавчий гурток
«Пам’ять»
Чередниченко З.В.
«Туристськокраєзнавчий гурток»
Личак І.С.,
Н.О. Сидоренко

початковий,
основний

29.

«Туристсько-краєзнавчий гурток
«Романтик»
Юшковець Т.В.

початковий,
основний,
вищий

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

30.

«Спортивний туризм»
Личак І.С.

основний

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

31.

«Водний туризм»

початковий,

Протокол науко-

27.

28.

основний

Протокол науково-методичної
ради КОІПОПК
№ 7 від 30.10.2014
Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

Обласна
виставка
«Освіта
Київщини:
творчі
здобутки,
перспективні педагогічні ідеї
та технології» КОІПОПК
Навчальні
програми
з
позашкільної освіти туристськокраєзнавчого напряму : збірник /
укладач В.Ю. Гаврилюк. – Біла
Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК»,
2015. – 144 с.
Навчальні
програми
з
позашкільної освіти туристськокраєзнавчого напряму : збірник /
укладач В.Ю. Гаврилюк. – Біла
Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК»,
2015. – 144 с.
Навчальні
програми
з
позашкільної освіти туристськокраєзнавчого напряму : збірник /
укладач В.Ю. Гаврилюк. – Біла
Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК»,
2015. – 144 с.
Навчальні
програми
з

Личак І.С.,
Хоменко П.А.

основний,
вищий

во-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

32.

«Гірський туризм»
Глей В.І.

початковий,
основний,
вищий

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

33.

«Орієнтування на
місцевості»
Книш С.С.

початковий,
основний,
вищий

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

34.

«Юні музеєзнавці»
Глей В.І.

початковий,
основний,
вищий

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015
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35.

«Юні екскурсоводи»
Дюдя Л.Ю.

початковий,
основний,
вищий

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

36.

«Юні музеєзнавціекскурсоводи»
Догаєва Г.А.

початковий,
основний,
вищий

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

37.

1
«Юні
дослідникикраєзнавці»
Гаврилюк В.Ю.

основний

Протокол науково-методичної
ради КНЗ КОР
«КОІПОПК» № 5
від 18.06.2015

Навчальні
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