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УМОВИ 

проведення ХVІ обласного зльоту юних туристів-краєзнавців 
 

1. МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ЗЛЬОТУ 

 

Зліт проводиться з метою сприяння розвитку творчих інтересів учнівської 

молоді з різних напрямів краєзнавства, науково-дослідницької  і 

природоохоронної роботи, виховання поваги та бережного ставлення до 

історико-культурної спадщини українського народу, природи рідного краю, 

перевірки рівня краєзнавчої, туристсько-спортивної підготовки юних туристів-

краєзнавців. 

Головним завданням зльоту є: 

- поглиблення знань учнів щодо історичного минулого, духовних надбань 

народу, природних багатств України; 

- виявлення та вивчення кращого досвіду туристсько-краєзнавчої та 

дослідницької роботи, пропаганда та розповсюдження цієї діяльності учнів; 

- обмін досвідом пошукової роботи; 

- підвищення рівня краєзнавчої та туристсько-спортивної підготовки 

юних туристів-краєзнавців; 

- визначення найсильніших команд юних туристів-краєзнавців; 

- пропаганда серед учнівської молоді здорового способу життя. 

 
2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Зліт проводиться на базі обласного оздоровчого центру “Маяк” 

(с.Головач Полтавського району) в період з 11 по 14 травня 2019 року. 

 
3. КЕРІВНИЦТВО ЗЛЬОТОМ 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням зльоту здійснює 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

Безпосередня організація та проведення зльоту покладається на Полтавський 

обласний  центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та Головну 

суддівську колегію (ГСК) зльоту, склад якої затверджується  обласним центром 

туризму і краєзнавства учнівської молоді. 
 

4. УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ 

До участі в зльоті допускаються команди (по одній) від  районів (міст), 

об'єднаних територіальних громад області, закладів освіти обласного 

підпорядкування  до  складу  яких входять учні 2003-2005 років народження – 
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кращі дослідники, члени туристсько-краєзнавчих груп і пошукових загонів 

закладів освіти системи Міністерства освіти і науки  України. 

До змагань та конкурсів будуть допущені учасники (не більше одного) 

2002 року народження  за умови, що вони у 2018/2019 навчальному році були  

учнями 10 класу закладу освіти, закінчили 1-й курс закладу вищої освіти І-II 

рівня акредитації, 1-й курс закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Дозволяється участь у зльоті учня (не більше одного в команді) 2006 року 

народження, який виявив відповідний рівень знань в пошуково-дослідницькій 

роботі і має спеціальний медичний допуск. 

Склад команди – 10 осіб (8 учнів та 2 керівники). На керівників 

покладається відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей.   

Один з керівників – фахівець певного напряму краєзнавчих досліджень, 

буде залучений до суддівства зльоту за рішенням ГСК. 

 
5. ПРОГРАМА ЗЛЬОТУ  

І-й день 

- заїзд, проходження мандатної комісії;  

- творчі майстерні за напрямами краєзнавчих досліджень (заліковий вид); 

- відкриття зльоту. 

ІІ-й день 

- туристсько-краєзнавчий експедиційний маршрут  (заліковий вид); 

- творчий конкурс «Візитка команди» (заліковий).  

ІІІ-й день 

- туристсько-краєзнавчий експедиційний маршрут (заліковий вид); 

- конкурс  на кращий туристський обід (заліковий); 

-конкурс «Туристсько-краєзнавча вікторина, присвячена подіям 

Революції Гідності» (заліковий). 

IV-й день 

- нагородження переможців, роз’їзд команд. 
 

 

6. ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО 

ЕКСПЕДИЦІЙНОГО МАРШРУТУ 

 

Під час туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту учасники 

змагаються з навичок польової краєзнавчої роботи, спортивного орієнтування 

та долають етапи з пішохідного туризму. 

Змагання проводяться на дистанціях першого класу відповідно до Правил 

змагань зі спортивного туризму, затверджених Міністерством України у 

справах сім’ї, молоді та спорту 24.04.2008 року та згідно Технічного 

регламенту проведення змагань з пішохідного туризму, затвердженого 

рішенням виконкому Федерації спортивного туризму України 19.05.2018 року 

та даних Умов. 

Команда в складі 6 осіб повинна пройти маршрут по закритій пересіченій 

місцевості, знайти краєзнавчі залікові станції і контрольні пункти (КП) з 

використанням різних видів орієнтування, подолати етапи з пішохідного 
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туризму. Дистанція складається з двох маршрутів, кожен з яких проводиться у 

визначені дні. На маршрутах знаходяться етапи орієнтування, етапи з 

пішохідного туризму та контрольно-залікові станції: 

1. Археологія  

2. Екологія 

3. Фольклор та етнографія 

4. Географічне краєзнавство 

5. Історичне краєзнавство  

6. Геологія 

Команди починають роботу на залікових станціях згідно з графіком. Час, 

який команда зекономить при виконанні завдань на контрольно-заліковій 

станції, може бути використаний для проходження наступного етапу 

орієнтування та підготовки до етапу з пішохідного туризму. У разі запізнення 

на контрольно-залікову станцію та туристські етапи команда допускається до 

виконання завдань, але лише у випадку, якщо запізнення не перевищує часу, 

відведеного для роботи на станції. У випадку, коли час запізнення перевищує 

час,  визначений для роботи на станції, команда до виконання завдань та до 

проходження етапу з пішохідного туризму не допускається. 

Персональний склад команди визначається самостійно і повідомляється 

ГСК технічною заявкою перед стартом. 

Обладнання станцій та етапів виконується організаторами змагань.  

При вході на кожну контрольно-залікову станцію  учасники команди  

заходять в зону виконання завдання, отримують завдання та виконують його. 

Виконання завдань має за мету перевірку рівня знань, умінь та навичок 

учасників за різними напрямами краєзнавчих досліджень. 

Команда повинна мати необхідне спорядження для виконання робіт на 

краєзнавчих станціях та подолання етапів-перешкод. 

Термін виконання завдання на кожній станції – 30 хвилин, ще 10 хвилин 

відводиться для перевірки суддями завдань і виставлення результатів у картку 

команди. Після виконання завдання команда у повному складі рухається далі по 

маршруту. 

Дистанція по маршруту між краєзнавчими контрольно-заліковими 

станціями включає види орієнтування та технічні етапи. 

 

Види орієнтування: 

рух у заданому напрямку і по карті, рух по лінії, позначеній на карті; рух 

по заданому азимуту і відстані; орієнтування по маркірованому маршруту; 

визначення місця знаходження, рух по легенді. 

 
ПЕРЕЛІК ЕТАПІВ З ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ 

(проходить вся команда) 

- підйом по схилу; 

- спуск по схилу; 

- траверс схилу (горизонтальні та похилі ділянки); 

- рух по купинах; 
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- переправа через яр по колоді; 

- рух по жердинах; 

- переправа по мотузці з перилами; 

- навісна переправа через річку, яр; 

- подолання перешкоди з використанням підвішеної мотузки (маятника); 

- транспортування потерпілого на ношах. 

 Результати роботи на краєзнавчих станціях, етапах-перешкодах з 

пішохідного туризму, виконання завдань з орієнтування оцінюється в балах. 

Остаточний перелік завдань, етапів орієнтування та етапів з пішохідного 

туризму буде визначено ГСК напередодні проведення маршруту та оголошено 

на нараді представників. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК КРАЄЗНАВЧИХ ЗАВДАНЬ  

 ТА  КОМАНДНЕ  ОБЛАДНАННЯ 

 

 Історичне краєзнавство. 

1. Опис та паспортизація пам’яток історії та культури. 

2. Класифікація предметів за видами історичних джерел. 

3. Основи теоретичної підготовки з історії України. 

Обладнання: олівець, блокнот. 

 Археологія. 

1. Опис та паспортизація археологічної знахідки. 

2. Розмітка розкопу на місцевості методом «єгипетського трикутника» за 

запропонованими параметрами (розміри, орієнтація). 

3. Складання плану запропонованого розкопу у заданому масштабі. 

4. Основи теоретичної підготовки з археології України. 

Обладнання: ручка, олівець,  гумка,  лінійка,  планшет, компас. 

 Екологія. 

1. Відбір проби води з поверхневого шару водойми. 

2. Аналіз та опис заданого зразка води. 

3. Опис життєвого стану промаркованого дерева. 

4. Визначення рослин. 

5. Перевірка основ теоретичної підготовки з екології. 

Обладнання: олівець, ручка, планшет. 

 Географічне краєзнавство. 

1. Географічна прив'язка станції. 

2. Опис ділянки лісу. 

3. Визначення площі поперечного перерізу малої річки, швидкості її течії та 

витрат води. 

4. Перевірка основ теоретичної підготовки з географії України. 

Обладнання: блокнот, олівець, ручка. 

 Геологія. 

1. Визначення зразків гірських порід та мінералів. 

2. Шліхове випробування. 

3. Перевірка основ теоретичної підготовки з геології. 
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Обладнання:  олівець, блокнот, мірна стрічка або лінійка. 

 Фольклор та етнографія. 

1. Опис предмета народного побуту. 

2. Анкетування твору народної творчості (казка, легенда, дума, пісня, обрядове 

дійство, прислів'я, приказки, побрехеньки тощо). 

3. Розкриття обрядового значення запропонованого предмета. 

4. Перевірка основ теоретичної підготовки з етнографії України. 

Обладнання: планшет, ручка, кольорові олівці, фломастери. 
  

Спорядження на кожного учасника команди для технічних етапів: 

 

- індивідуальна страхувальна системи (низ), рукавиці, петлі самостраховки – 2 

шт.; прусики – 2 шт.; карабіни – 4 шт.;  

- учасники повинні бути одягнені в одяг з щільної тканини, що повністю 

прикриває коліна та лікті; 

- дощовики. 

 

Орієнтування: компас, булавки. 

  
 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

1. Після проходження туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту, 

місця між командами розподіляються за сумою балів, отриманих у 

результаті виконання всіх завдань маршруту. 

2.  Якщо деякі команди набирають однакову кількість балів, пріоритет має 

команда, яка набрала більшу кількість балів при виконанні краєзнавчих 

завдань на контрольно-залікових станціях. Пріоритет станцій в такому 

порядку: геологія, екологія,  археологія. 

3. Команди, які не мають заліку на окремих краєзнавчих станціях, етапах 

орієнтування чи етапах з пішохідного туризму, займають місця після 

команд, які мають більш повний залік у відповідності до кількості 

пройдених етапів. 
 

 

 

7. УМОВИ РОБОТИ ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ 

 

 Програма Зльоту передбачає роботу творчих майстерень за такими 

напрямами туристсько-краєзнавчих досліджень: історичне краєзнавство; 

археологія; екологія; геологія; географічне краєзнавство; фольклор та  

етнографія. 

У кожній творчій майстерні бере участь один учасник від команди, який 

представляє звіт про пошуково-дослідницьку роботу гуртка, експедиційного 

загону, творчого об’єднання тощо, членом якого він є, за період 2018-2019 

років. Науково-дослідницькі роботи Малої академії наук на творчі майстерні не 

подаються. 
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У дослідженні необхідно розкрити конкретну тему на основі матеріалу 

свого краю. Можливим виключенням щодо місця проведення досліджень (з 

об’єктивних причин) може бути секція археології.  

Для виступу надається до 10 хвилин. Звіт супроводжується показом 

ілюстративного матеріалу. Використання мультимедійних засобів не 

передбачається. До журі подається повний текст звіту. 

Оцінка виступу проводиться за 60-бальною системою і передбачає: 

- відображення пошукової, експедиційної роботи – 15 балів; 

- власний внесок дослідників – 15 балів; 

- глибина дослідження, використання в роботі літератури та архівних 

джерел – 10 балів; 

- використання та пропаганда зібраних матеріалів – 10 балів; 

- наявність ілюстративного матеріалу – 5 балів; 

- культура мовлення і володіння матеріалом – 5 балів. 

 Необхідне обладнання: кріплення для ілюстративного матеріалу, олівець 

чи ручка. 

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 Кінцевий результат участі команди у творчих майстернях визначається за 

сумою балів, отриманих під час роботи на всіх творчих майстернях. 

 При однаковій сумі балів пріоритет має команда яка набрала більшу 

кількість балів на секції археології,  а надалі – пріоритет секції геології. 

 Якщо і цей показник однаковий – вступає в силу пріоритет команди, яка 

набрала більшу кількість балів на секції історичного краєзнавства. 

 Команда, яка не взяла участь в роботі однієї чи більше майстерень 

певного напряму, посідає місце після команд, що мають більш повний залік. 

 
8. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ 

 

На зльоті будуть проведені наступні залікові  конкурси: 

- творчий конкурс «Візитка команди»  

- конкурс  на кращий туристський обід 

- конкурс «Туристсько-краєзнавча вікторина, присвячена подіям 

Революції  Гідності» (заліковий).  

 

Творчий конкурс «Візитка команди» 

Під час представлення команди учасники мають представити дотепно-

гумористичну розповідь про учасників команди, його керівника та територію 

області, яку представляє команда.  

Оцінюється: форма, символіка, емблема (обов’язкові елементи), зміст 

програми, майстерність виконання, музичний супровід, масовість, загальне 

враження від дійства. У конкурсі беруть участь всі члени команди. Сценарій 

виступу команда представляє за добу до виступу. Для виступу команді 

надається до 10 хвилин. 
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Конкурс на кращий туристський обід 

Команда представляє на конкурс туристський обід з трьох страв. Страви 

повинні бути готовими не раніше ніж за годину до початку конкурсу, з суворим 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм, під обов’язковим контролем 

керівника. На презентацію відводиться до 8 хвилин. 

Оцінюється: відповідність умовам конкурсу, естетика оформлення страв, 

смакові якості, презентація. Рецепти туристських страв мають бути оформлені 

письмово. 

 

Конкурс «Туристсько-краєзнавча вікторина, присвячена 

 подіям Революції Гідності» 

Проводиться у письмовій формі. Від делегації беруть участь три 

учасники, які повинні виявити знання причин та подій Революції Гідності.  

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 Підведення підсумків з конкурсної програми проводиться відповідно до 

умов проведення  конкурсів. 

 Загальне місце команд у конкурсній програмі визначається за меншою 

сумою місць (балів), що посіла команда в окремих конкурсах. Команди, які не 

брали участі в одному або декількох конкурсах, посідають місця після команд, 

що мають більш повний залік.  

 При однаковій сумі місць пріоритет має команда, яка отримала кращий 

результат у конкурсі «Візитка команди». 

 
9. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ТЕРМІНИ ЇЇ ПОДАННЯ 

 Попередня заявка на участь команд у зльоті подається до 20 квітня 2019 

року на електронну пошту обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді або письмово, з приміткою «Участь у зльоті». 

У день заїзду, 11 травня до 15
00

 в мандатну комісію команда подає такі 

документи: 

- наказ відділу освіти про направлення команди та призначення 

керівників; 

- іменну заявку за встановленою формою (додається); 

- паспорти учасників, яким на момент проведення зльоту виповнилося 14 

років, (свідоцтво про народження для осіб молодше 14 років);  

- учнівські квитки або довідки (з фотокарткою 2018-2019 р.р, завіреною 

печаткою, що перекриває фотографію на одну третину), підписані директором 

закладу освіти; 

- страхові поліси на кожного учасника команди на весь період проведення 

Зльоту. 
 

10. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ КОМАНД 

 Команди розміщується в польових умовах (наметах) на території 

оздоровчого центру “Маяк” с. Головач Полтавського району.  

 Для бажаючих буде організовано централізоване харчування. 
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Медичний супровід Зльоту буде забезпечений організаторами. Команди 

повинні мати медичну аптечку. 

 

 
11. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗЛЬОТУ-ЗМАГАНЬ 

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, 

отриманих на творчих майстернях, туристсько-краєзнавчому маршруті та 

конкурсній програмі. При однаковій сумі  місць пріоритет має команда, яка 

зайняла  вище місце на туристсько-краєзнавчому  експедиційному маршруті. 

 
12. ФІНАНСУВАННЯ 

 Витрати на нагородження переможців і призерів, організацію зльоту, 

витрати по відрядженнях суддів і оргкомітету, покладено на Полтавський  

обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, згідно з кошторисом. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування команд несуть організації, 

що їх відряджають. 
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Зразок іменної заявка на участь зльоті 
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 У Головну суддівську колегію 

 (Начальник відділу освіти)  
      

 _______________________  

         Печатка , підпис 

     

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у ХVІ обласному зльоті юних  

туристів – краєзнавців 

 

район (місто, територіальна громада) 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-

батькові учасника 

Рік  

народження 

Заклад освіти, 

клас. 

Дозвіл лікаря на 

участь у зльоті, 

завірений печаткою 

   

 

  

 

Перелічені в списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені. 

Всього допущено до зльоту  ______________________ 

     (прописом осіб) 

Керівник делегації     ________________________ 

        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Заступник керівника________________________ 

    (прізвище) 

   

Печатка лікувального  

закладу (диспансеру)   

   

   Лікар_______________ (П.І.Б.)    


