
Електронна версія 

Наказ ДОН ОДА 

від 09 квітня 2019 року № 239 

 

Про проведення обласного  

зльоту-змагання юних  

туристів-краєзнавців 

 

Зареєстровано в ГТУ юстиції Миколаївської області від 25.04.2019 № 145/3430 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 6 Положення про департамент 

освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням  Миколаївської обласної державної адміністрації  від 21 

червня 2018 року № 257-р (зі змінами), з метою підвищення рівня туристсько-

краєзнавчої роботи в гуртках, поглиблення знань учнів з різних напрямків 

краєзнавства, залучення вихованців до активних форм пізнання рідного краю, 

пропаганди здорового способу життя, вироблення навичок орієнтування, 

виявлення найсильніших команд області, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Провести з 16 по 20 травня 2019 року в урочищі Мар'ївське 

Баштанського району Миколаївської області обласний зліт-змагання юних 

туристів-краєзнавців (далі – зліт-змагання). 

 
            

2. Затвердити Положення про обласний зліт-змагання юних туристів-
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краєзнавців, що додається (далі – Положення про обласний зліт-змагання). 

 

3. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад: 

 

1) довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти, 

закладів позашкільної освіти Положення про обласний зліт-змагання та терміни 

його проведення; 

 

2) забезпечити підготовку та участь команд у зльоті-змаганні відповідно 

до Положення про обласний зліт-змагання; 

 

3) передбачити фінансування видатків на відрядження та спорядження 

команд учасників зльоту-змагання. 

 

4. Миколаївському обласному Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (Андрійчук Т.Г.):  

 

1) забезпечити високий організаційний рівень проведення зльоту-

змагання; 

 

2) надати фахову допомогу керівникам команд-учасниць з питань участі у 

зльоті-змаганні відповідно до Положення про обласний зліт-змагання. 

 

5. Витрати на організацію та проведення зльоту-змагання віднести за 

рахунок Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді. 

 

6. Витрати на участь команд міст, районів, об’єднаних територіальних 

громад Миколаївської області у зльоті-змаганні віднести за рахунок 
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організацій, що відряджають. 

 

7. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації. 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації                    

Сокульську Н.В. 

 

 

Директор                                                                                    О.УДОВИЧЕНКО  

 

Положення 

про обласний зліт-змагання юних туристів-краєзнавців 

 

І. Загальні положення 

 

1. Обласний зліт-змагання юних туристів краєзнавців (далі – зліт-

змагання) проводиться з метою сприяння розвитку творчих інтересів учнівської 

молоді з різних напрямків краєзнавства (історичного, географічного, 

екологічного, археологічного, етнографічного, геологічного тощо), пошуково-

дослідницької, природоохоронної роботи, виховання поваги та бережливого 

ставлення до історико-культурної спадщини українського народу, природи 

рідного краю, перевірки рівня туристсько-краєзнавчої підготовки юних 

туристів-краєзнавців. 

 

2. Зліт-змагання проводиться з 16 по 20 травня 2019 року в урочищі 

Мар'ївське Баштанського району Миколаївської області. 

 

3. Організаторами зльоту-змагання є департамент освіти і науки 
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Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївський обласний 

Центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. 

 

4. Учасники зльоту-змагання до початку їх проведення мають бути 

ознайомлені з порядком і правилами їх проведення, видами і формами 

морального і матеріального заохочення тощо. 

 

5. Учасники зльоту-змагання повинні дотримуватись вимог до їх 

проведення, норм і правил життєдіяльності, виконувати рішення журі тощо. 

 

ІІ. Учасники зльоту-змагань 

 

1. У зльоті-змаганнях беруть участь команди закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти Миколаївської області. Кількість осіб в делегації —                      

8 дітей 2002-2007 років народження та 2 керівники. 

 

2. Кількість команд від міста, району, об’єднаної територіальної громади  

обласних закладів позашкільної освіти не обмежена. 

 

ІІІ. Умови прийому команд 

 

1. У день заїзду команди подають наступні документи: 

іменну заявку за зразком, наведеним у додатку; 

паспорти учасників, які народилися до 01 квітня 2003 року (на молодших 

осіб - свідоцтво про народження); 

учнівські квитки або довідки за 2018/2019 навчальний рік з місця 

навчання із фотографією, завіреною печаткою, що перекриває фотографію на 

одну третину, підписані керівником закладу освіти, в якому навчається 

учасник; 

довідку про санітарно-епідемічне оточення; 
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страхові поліси від нещасних випадків на учасників, дійсні на час 

проведення зльоту-змагань. Умови страхування повинні передбачати страховий 

захист від нещасних випадків, які сталися під час проведення змагань. 

 

2. Команда повинна мати спорядження, необхідне для проходження 

дистанцій та проживання в польових умовах. 

 

3. Проведення тренувальних зборів, заїзд команд на територію урочища 

Мар’ївського Баштанського району Миколаївської області безпосередньо перед 

зльотом-змаганням (до заїзду суддівської бригади) - заборонено. 

 

4. Під час проведення зльоту-змагання обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

ІV. Програма та умови проведення зльоту-змагання 

 

1. До програми зльоту-змагання включені види змагань: 

«Експедиційно-краєзнавчий маршрут»; 

«Творчі майстерні»; 

«Орієнтування на місцевості»; 

«Конкурсна програма». 

 

2. Умови проведення: 

 

1) «Експедиційно-краєзнавчий маршрут» (далі - ЕКМ).  

Змагання проходять на двох дистанціях. Команда у складі 6 осіб повинна 

пройти дистанції по пересіченій місцевості та знайти контрольні пункти із 

використанням різних видів орієнтування на місцевості, подолати технічні 

етапи та станції зі спеціальним завданням, виконати теоретичні та практичні 
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завдання на контрольно-залікових станціях з різних видів краєзнавства 

(історичного, географічного, екологічного, археологічного, етнографічного, 

геологічного).  

Головна суддівська колегія визначає довжину дистанцій, технічні етапи 

та станції зі спеціальним завданням, контрольний час для проходження 

дистанцій ЕКМ. 

Результат команди з виду ЕКМ визначається за сумою балів набраних 

на двох дистанціях (як різниця між сумами преміальних та штрафних балів). 

При рівності результатів у двох чи більше команд краще місце посідає 

та, яка набрала більше балів за проходження контрольно-залікових станцій з 

краєзнавства, а у випадку їх рівності пріоритет надається кількості балів, 

отриманих при виконанні практичних етапів. 

 

2) «Творчі майстерні».  

На вид змагань «Творчі майстерні» делегація представляє звіти про 

пошуково-дослідницьку роботу, які є підсумком колективної праці за                       

2017-2019 роки, за напрямами: 

історичне краєзнавство;  

етнографія; 

археологія та культура рідного краю;  

географічне краєзнавство; 

екологічне краєзнавство; 

геологія. 

Звіти подаються в друкованому вигляді (документ Місгоsоft Wогd, 

шрифт Тіmеs New Rоmаn - 14 рt, інтервал - 1,5 у форматі RTF) обсягом до 25 

друкованих сторінок.  

Виступ учасників та звіт повинні бути державною мовою. Час виступу – 

до 7 хвилин.  

Підсумки виступу учасника підбиваються за загальною сумою балів і 

оцінюються за такими критеріями:  
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актуальність та оригінальність теми, розкриття мети та завдань 

дослідження - 6 балів; 

різноманітність та доцільність використання методів колективного 

краєзнавчого дослідження, власний внесок у дослідження - 4 бали; 

повнота та доцільність використання джерельної бази дослідження – 4 

бали; 

популяризація та суспільно-корисне значення роботи - 3 бали; 

якість додаткового матеріалу та його відповідність змісту роботи - 5 

балів; 

володіння матеріалом - 5 балів;  

культура мовлення - 1 бал; 

участь у дискусії - 2 бали; 

 Максимальна сумарна кількість балів – 30. 

Результат команди з виду визначається за найбільшою сумою балів 

набраною учасниками команди. У разі не представлення пошуково-

дослідницьких робіт з окремих напрямків, команда посідає місце після команд з 

більш повним заліком. 

При рівності результату перевага надається тій команді, яка набрала 

більше балів з історичного краєзнавства; 

 

3) «Орієнтування на місцевості». 

Для участі у виді змагань від команди допускається 5 учасників.  

Під час орієнтування необхідно взяти певну кількість контрольних 

пунктів з встановлених на дистанції (точна кількість повідомляється  перед 

проведенням виду) за встановлений головною суддівською колегією  

контрольний час.   

Учасники посідають місце в залежності від кількості взятих контрольних 

пунктів, але не більше встановленої головною суддівською колегією кількості  

та часом проходження дистанції. 

Підсумки змагання «Орієнтування на місцевості» підбиваються за сумою 
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балів кращих 3-х результатів учасників від команди;  

 

4) «Конкурсна програма» складається з наступних конкурсів: 

конкурс-презентація; 

на кращий табір; 

ігровий конкурс;  

інтелектуальна вікторина; 

етнографічний конкурс. 

Конкурсна програма проводиться згідно з Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641.  

Загальне місце у «Конкурсній програмі» визначається за загальною 

сумою місць, що посіла делегація у конкурсах.  

При рівності сум перевага надається команді, що посіла більш високе 

місце у конкурсах,  визначених головною суддівською колегією. 

У разі не участі команди у визначених конкурсах вона посідає місце за 

тими командами, які виконали конкурсну програму у більш повному обсязі. 

 

V. Підбиття підсумків та нагородження переможців 

 

1. Склад головної суддівської колегії зльоту-змагання затверджується 

наказом Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавство та екскурсій 

учнівської молоді. 

 

2. Переможець зльоту-змагання визначається за сумою балів набраних 

командами з видів змагань. 

 

3. Максимальний бал:  

ЕКМ  - 100 балів; 

творчі майстерні - 50 балів; 



 9 

орієнтування на місцевості - 25 балів;  

конкурсна програма - 25 балів. 

Максимальна сумарна кількість балів — 200. 

 

4. Результат визначається за наступною формулою: 

Бк = Бmax – (Бmах-1)/(n-1)*(m-1); 

Бк – бали делегації, Б мах – максимальний бал, n -  кількість делегації,                

m – місце делегації.  

За останнє місце у виді змагань делегація отримує 1 бал. 

 

5. На підставі рішення головної суддівської колегії зльоту-змагання 

видається наказ департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації про підсумки проведення зльоту-змагань. 

 

6. Команди, що посіли призові місця нагороджуються грамотами 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та 

Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 

 

Заступник директора департаменту  

освіти і науки Миколаївської  

обласної державної адміністрації –  

начальник управління освіти   

та ресурсного забезпечення                                                         Н. СОКУЛЬСЬКА
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ІМЕННА  ЗАЯВКА   

Обласний зліт-змагання юних туристів-краєзнавців  

Команда ______________________________________________________  

район (місто, територіальна громада), навчальний заклад 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учасника 

Рік  

народження 
Навчальний заклад, клас 

Дозвіл лікаря 

на участь у 

турі, печатка 

лікувального 

закладу 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 

Керівник команди       _________      ______________________     

                                        (підпис)                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Усього допущено до Зльоту − _____________ чоловік 

                                                   (прописом)      

 

Лікар      _______      ____________________________ Дата ______ 

                                 (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

(Печатка лікувального закладу) 

 

Керівник закладу освіти    _______      ____________________________ 

                                                   (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 
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Список 

обладнання та інвентарю для проходження 

експедиційно-краєзнавчого маршруту. 

 

1. Ручки (3 шт.); 

2. Планшети (3 шт.) 

3. Штангенциркуль (за бажанням (для вимірювання розмірів предметів) 

4. Олівець. 

5. Ластик. 

6. Циркуль (за бажанням (для креслення розкопу). 

7. Лінійка. 

8. Рулетки 5 м (2 шт.). 

9. Рулетка 20 м. 

10. Аркуш мілліметровки  А-4. 

11. Компас – 2 шт. 

12. Калькулятор. 

13.  6 зблокованих систем. 

14. Стандартні страхувальні системи на кожного учасника. 

15.  Петлі самострахування діаметром 10 мм – 2 шт.  на кожного учасника. 

16. Каски на кожного учасника. 

17. Рукавиці брезентові на кожного учасника. 

18.  Карабіни – 2 шт. на кожного учасника + 3 на команду. 

19. Допоміжна мотузка діаметром 8-10 мм (30 м). 

20. Прусики – 2 шт. на кожного учасника. 

21. Годинник з секундним відліком. 

22. Аптечка для виходу на дистанцію ЕКМ на команду (нашатирний спирт, 

вата, бинт, валідол, перекис водню) 

23. Обладнання для польового табору (окремий намет для зберігання 

продуктів, ємності для води, аптечка для надання домедичної допомоги, 

додаткові тенти для запобігання промокання наметів під час дощу, все 

інше обладнання для облаштування табору на розсуд делегації). 

 

Список 

обладнання та інвентарю для конкурсної програми. 

1. Планшети. 

2. Олівці. 

3. Ручки. 

4. Килимки туристичні. 

5. Казан. 

6. Дошка розділ очна. 

7. Ложка дерев’яна  

8. Черпак 

9. Ганчірки для прибирання робочого місця 

10. Фартух 

11. Продукти для варки борщу. 

В конкурсі «Страва національної кухні – Український борщ» для презентації 

необхідна одна порція страви.  


