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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського зльоту 
юних туристів-краєзнавців

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 12.12.2018 № 373 «Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців», з метою удосконалення 
змісту, форм, засобів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю 
комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» 
12-15 квітня 2019 року на базі дитячого табору «Юний турист» (с. Количівка 
Іванівської ОТГ Чернігівського району) проведено обласний етап 
Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців.

В обласному етапі у 2019 році взяло участь понад 40 учасників із закладів 
освіти Коропської, Корюківської, Куликівської, Сновської об’єднаних 
територіальних громад, міст Ніжина та Чернігова.

Під час дводенного туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту 
юні туристи-краєзнавці виявили достатній рівень теоретичних знань з історії, 
екології, геології, етнографії і фольклору, археології, географії України та 
практичних умінь і навичок. Орієнтуючись в лісі за допомогою мапи та 
компасу, долаючи природні і штучні перешкоди, команди дісталися до 
контрольно-залікових станцій і виконали різноманітні завдання з 
природоохоронної та екологічної діяльності (відбір проб води з поверхневого 
шару водойми, аналіз взятої або наданої проби води), дослідницької роботи з 
історичного краєзнавства (опис та паспортизація пам'яток історії і культури, 
класифікація предметів за видами історичних джерел), геології (визначення 
мінералів та гірських порід, опис геологічного відслонення), географічного 
краєзнавства (географічна прив’язка досліджуваного об’єкту, визначення 
формули ділянки лісу і площі поперечного перерізу малої річки, швидкості її 
течії та витрат води), етнографії і фольклору (опис предмету народного побуту, 
визначення та характеристика запропонованого фольклорного зразка), 
археології (розбивка розколу методом «Єгипетського трикутника», складання 
плану розколу, опис археологічної знахідки, візуальна зйомка археологічного 
умовного пам'ятника).
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Найбільшу кількість балів за виконання теоретичних і практичних 
завдань на туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті отримали 
команди закладів освіти міста Ніжина, Коропської об’єднаної територіальної 
громади та міста Чернігова.

Програма обласного етапу Всеукраїнського зльоту включала захист 
творчих робіт із шести дисциплін, а саме: археології, екології, історичного 
краєзнавства, географічного краєзнавства, геології, етнографії і фольклору. 
Учасники, використовуючи різні форми і методи пошукової роботи, вивчаючи 
інтернет-ресурси, літературу, архівні й інші джерела, відвідуючи музеї, 
бібліотеки, офіційні установи, спілкуючись з односельцями, очевидцями подій, 
фахівцями, різнопланово вивчали рідний край: сучасні та давні археологічні 
дослідження, видатних земляків, історію села (міста), ремесла, звичаї, традиції, 
обряди, екологічні проблеми природокористування, навколишнє середовище, 
мінерали та гірські породи, промисловість, природні багатства Чернігівщини.

Високий рівень підготовки продемонстрували команди закладів освіти у 
виді «Творчі майстерні»:

за напрямом «Екологія» -  Сновської, Куликівської об’єднаних
територіальних громад, міста Чернігова;

за напрямом «Археологія» -  міст Ніжина, Чернігова, Куликівської 
об’єднаної територіальної громади;

за напрямом «Історичне краєзнавство» -  Коропської об’єднаної
територіальної громади, міста Ніжина, Сновської об’єднаної територіальної 
громади;

за напрямом «Геологія» -  Куликівської і Сновської об’єднаних
територіальних громад, міста Ніжина;

за напрямом «Фольклор та етнографія» -  Коропської, Куликівської, 
Сновської об’єднаних територіальних громад;

за напрямом «Географічне краєзнавство» -  міста Ніжина, Сновської 
об’єднаної територіальної громади, міста Чернігова.

У виді «Творчі майстерні» кращими стали команди закладів освіти 
Сновської, Куликівської об’єднаних територіальних громад і міста Ніжина.

У рамках обласного етапу зльоту проведено чотири залікові конкурси. У 
конкурсі «Візитка команди» учасники представили свою команду за допомогою 
демонстрації елементів народної культури, духовно-мистецьких надбань, 
природних та господарських особливостей рідної землі. Результатом 
фотозйомок на туристсько-краєзнавчу тематику став «Фотоконкурс» за 
номінаціями «Портрет», «Пейзаж», «Туристський побут». У конкурсі «Легенди 
рідного краю» юні дослідники-краєзнавці у формі сценічного літературно- 
мистецького дійства, реалізуючи задумане різними художніми засобами, 
продемонстрували легенди Чернігівщини.

Кращими серед команд закладів освіти у виді «Конкурсна програма» 
стали здобувані освіти:

у конкурсі «Візитка команди» -  Корюківської, Сновської, Коропської 
об’єднаних територіальних громад;
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у фотоконкурсі -  міст Ніжина, Чернігова, Куликівської об’єднаної 
територіальної громади;

у конкурсі «Легенди рідного краю» -  Корюківської об’єднаної 
територіальної громади, міста Ніжина, Сновської об’єднаної територіальної 
громади;

у конкурсі «Туристський побут» всі команди бездоганно виконали його 
умови та були визнані кращими.

У виді «Конкурсна програма» кращими стали команди закладів освіти 
Корюківської об’єднаної територіальної громади, міст Ніжина і Чернігова.

Органами управління освітою райдержадміністрацій, місцевого 
самоврядування було вжито належних заходів щодо підготовки та участі 
здобувачів освіти в обласному етапі. Усі делегації мали достатній набір 
продуктів харчування, необхідне командне і особисте туристське спорядження, 
начиння для безпечного приготування їжі в польових умовах.

На підставі підсумкових матеріалів Головної суддівської колегії 
н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами, медалями та кубками переможців обласного 
етапу Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців:

команду закладів освіти міста Ніжина за зайняте І місце; 
команду закладів освіти міста Чернігова за зайняте II місце; 
команду закладів освіти Куликівської об’єднаної територіальної громади 

за зайняте II місце;
команду закладів освіти Коропської об’єднаної територіальної громади за 

зайняте III місце.

2. Нагородити грамотами комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді» переможців обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних 
туристів-краєзнавців у видах програми:

2.1. «Туристсько-краєзнавчий експедиційний маршрут»: 
команду закладів освіти міста Ніжина за зайняте І місце;
команду закладів освіти Коропської об’єднаної територіальної громади за 

зайняте II місце;
команду закладів освіти міста Чернігова за зайняте III місце.

2.2. «Творчі майстерні»:
команду закладів освіти Сновської об’єднаної територіальної громади за 

зайняте І місце;
команду закладів освіти Куликівської об’єднаної територіальної громади 

за зайняте II місце;
команду закладів освіти міста Ніжина за зайняте III місце.
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2.3. «Конкурсна програма»:
команду закладів освіти Корюківської об’єднаної територіальної громади 

за зайняте І місце;
команду закладів освіти міста Ніжина за зайняте II місце;
команду закладів освіти міста Чернігова за зайняте III місце.

3. Нагородити грамотами комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді» тренерів за підготовку переможців обласного етапу 
Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців:

Кульбаку Олександра Васильовича, вчителя Рождественської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коропської селищної ради;

Калініченка Валентина Івановича, вчителя фізичного виховання 
Спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов;

Кириченка Владислава Віталійовича, методиста Чернігівського міського 
Центру туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю;

Пономарчука Сергія Анатолійовича, вчителя Карильської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коропської селищної ради;

Ровенчин Ірину Олександрівну, методиста Центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Ніжинської міської ради;

Ровенчина Олександра Степановича, методиста Центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді Ніжинської міської ради;

Савенко Ларису Ростиславівну, методиста Куликівського Центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради;

Федоренка Юрія Михайловича, методиста Куликівського Центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради.

4. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (П. Степовик) забезпечити участь команди-переможця обласного етапу 
у всеукраїнському етапі Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців.

5. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

5.1. Довести інформацію щодо результатів проведення обласного етапу 
Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців до відома керівників 
закладів освіти.
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5.2. Розглянути можливість щодо відзначення педагогічних працівників, 
які підготували переможців обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних 
туристів-краєзнавців.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ


