
 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ 

проведення обласного зльоту юних туристів-краєзнавців  

 

Мета та завдання 

Обласний зліт юних туристів-краєзнавців (далі – зліт) проводиться з метою 

формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення дітей та 

молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, 

природного різноманіття рідного краю; популяризації краєзнавства серед 

учнівської молоді, пропаганди різноманітних форм і засобів здорового способу 

життя. 

Основними завданнями зльоту є: 

виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до 

народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей українського 

народу; 

формування в учнівської молоді активної громадської позиції щодо 

збереження обʼєктів матеріальної культури та природи; 

залучення учнівської молоді до активної діяльності з вивчення історії 

рідного краю та природного довкілля, географічних, етнографічних історичних 

обʼєктів а також до науково-дослідної роботи; 

створення умов для оволодіння учнями практичними навичками 

краєзнавчого дослідження; 

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні 

відповідно до їх інтересів та здібностей. 

 

Організація та проведення зльоту 

Керівництво організацією проведення обласного зльоту здійснює 

Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради (далі – Центр). Відповідальність за підготовку 

та безпосереднє проведення зльоту покладається на головну суддівську колегію 

(далі – ГСК). 

 

Термін та місце проведення зльоту 

Зліт проводиться в заочній (дистанційній) формі. Для участі потрібно 

заповнити до 5 квітня реєстраційну форму: https://cutt.ly/DzvUYDN, додати до 

неї фото команди та іменну заявку у форматі word. 

https://cutt.ly/DzvUYDN
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Іменна заявка 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження 

(число, місяць, рік) 

Клас 

1    

 

Зліт передбачає наступні види програми: 

1. Конкурсна програма:  

Основний конкурс – «Свята та обряди весняно-літнього циклу» (до 21 

квітня).  

Візитка команди (до 21 квітня).  

Туристсько-краєзнавча вікторина (22 квітня). 

2. Захист творчих майстерень (21 квітня). 

3. Польові дослідження та спеціальні завдання (22 квітня). 

 

Учасники зльоту 

До участі у зльоті запрошуються команди (по одній) від сільських, 

селищих та міських рад, до складу яких входять учні закладів освіти системи 

Міністерства освіти і науки України 2004-2009 років народження.  

Кількісний склад команди 8 осіб.  

 

Програма зльоту 

1. Конкурсна програма 

Основний конкурс – «Свята та обряди весняно-літнього циклу». На 

електронну адресу Центру (centrum_turist@ukr.net) до 21 квітня надсилається 

відео-захист команди (до 15 хв) у вигляді дійства, сценки, частини обряду 

тощо. Разом з відео надсилається текст захисту об’ємом до 3-х друкованих 

сторінок. До тексту додаються фотографії або малюнки розміром А-4 (не 

більше 3-х).  

Критерії оцінки: 

- зміст свята або обряду (повнота висвітлення: зачин, основна частина, 

висновок) – 15 балів; 

- форми змістової частини (доречність та майстерність: словесна, пісня, 

хореографія, музичний супровід) – 15 балів; 

- засоби вираження змісту (доречність і майстерність: зовнішній вигляд, 

декорації, реквізит) – 15 балів; 

- загальне враження про виступ команди (злагодженість дій, динамічність, 

регламент, інше) – 15 балів; 

- дотримання вимог до тексту (сценарію: об’єм та структура, джерела 

інформації, ілюстративний матеріал, інше) – 5 балів. 

Максимальна кількість балів – 65 балів. 

 

Конкурс «Візитка команди» 

На електронну адресу Центру (centrum_turist@ukr.net) до 21 квітня 

надсилається відео-представлення команди (до 7 хв).   

mailto:centrum_turist@ukr.net
mailto:centrum_turist@ukr.net
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Критерії оцінки: 

- зміст візитки (представлення команди, її учасників, використання 

елементів життя гуртка, використання елементів історії та культурного 

надбання свого краю) – 15 балів; 

- форми змістової частини (словесна, пісня, танець, музичний супровід, 

інші елементи) – 15 балів; 

- засоби вираження змісту (зовнішній вигляд, декорації, реквізит, інше) – 

12 балів; 

- загальне враження від виступу команди (злагодженість дій, 

динамічність, тощо) – 9 балів. 

Максимальна кількість балів – 51 бал. 

 

Туристсько-краєзнавча вікторина. 

Після реєстрації учасники отримають на електронну адресу, вказану під 

час реєстрації, посилання на один з інтернет-ресурсів, на якому потрібно буде 

пройти тестування протягом 22 квітня. Участь може брати як одна людина від 

команди, так і вся команда. Учасники повинні виявити знання з географії, 

історії України, літератури, краєзнавства, народознавства, туризму. 

 

Підведення підсумків: 

Загальнокомандний результат у конкурсній програмі визначається за 

меншою сумою місць конкурсів. 

Якщо сума місць у команд однакова, пріоритет надається команді, яка 

посіла вище місце в туристсько-краєзнавчій вікторині. 

У разі, якщо команда не взяла участі в одному із конкурсів, вона посідає 

місце після команд з більш повним заліком. 

 

2. Захист творчих майстерень (21 квітня). 

Програма зльоту передбачає роботу творчих майстерень за напрямками 

туристсько-краєзнавчих досліджень: історичне краєзнавство, археологія, 

екологія, геологія, географічне краєзнавство, фольклор і етнографія. 

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

представляє звіт про пошуково-дослідницьку роботу гуртка, експедиційного 

загону, творчого об’єднання, членом якого він є, за період від попереднього 

зльоту. Роботи Малої академії наук на творчі майстерні не подаються. Для 

виступу надається до 7 хвилин. Звіт супроводжується показом ілюстративного 

матеріалу. Захист творчих майстерень відбудеться на платформі Google-meet 

протягом 21 квітня. Тези робіт на захист у творчих майстернях подаються на 

електронну адресу Центру (centrum_turist@ukr.net) до 20 квітня. Після 

реєстрації учасники отримають посилання на електронну адресу, вказану під 

час реєстрації.  

Оцінка виступу проводиться за 60-бальною системою і передбачає: 

відображення пошукової роботи 15 балів; 

використання літературних, архівних джерел 10 балів; 

використання та пропаганда зібраних матеріалів 10 балів; 

mailto:centrum_turist@ukr.net
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відповідність ілюстративного матеріалу звіту 5 балів; 

володіння матеріалом 15 балів 

мовлення 5 балів 

Підведення підсумків 

Кінцевий результат команди визначається за сумою балів, отриманих під 

час роботи шести творчих майстерень. 

При однаковій сумі балів пріоритет матиме історичне краєзнавство.  

Команди, які не брали участі в роботі однієї чи більше майстерень 

займають місця після команд з більш повним заліком. 

 

3. Польові дослідження та спеціальні завдання (22 квітня). 

Після реєстрації учасники отримають на електронну адресу, вказану під 

час реєстрації, посилання на один з інтернет-ресурсів, на якому потрібно буде 

пройти тестування протягом 22 квітня. Участь може брати як одна людина від 

команди, так і вся команда.  

 

Орієнтовний перелік краєзнавчих завдань 

Історичне краєзнавство: 

- географічна прив’язка станції; 

- польовий опис пам’ятки історії та культури; 

- класифікація предметів за видами історичних джерел; 

- основи теоретичної підготовки з історії України. 

 

Археологія: 

- географічна прив’язка станції; 

- польовий опис археологічної знахідки; 

- розмітка розкопу на місцевості методом «єгипетського трикутника»; 

- складання плану запропонованого розкопу у заданому масштабі; 

- основи теоретичної підготовки з археології України. 

 

Екологія: 

- географічна прив’язка станції; 

- відбір проби води з поверхневого шару водойми; 

- аналіз та опис наданих зразків води; 

- визначення видів рослин; 

- основи теоретичної підготовки. 

 

Геологія: 

- географічна прив’язка геологічного відслонення; 

- опис геологічного відслонення; 

- визначення мінералів і гірських порід: 

- основи теоретичної підготовки з геології. 

 

Географічне краєзнавство: 

- географічна прив’язка досліджуваного об’єкту; 
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- опис ґрунтового покриву; 

- визначення формули ділянки лісу; 

- визначення площі поперечного перерізу малої річки, швидкості течії та 

витрат води; 

- основи теоретичної підготовки з географії України. 

 

Етнографія та фольклор: 

- географічна прив’язка станції; 

- опис предмета народного побуту; 

- анкетування твору народної творчості (казка, легенда, дума, пісня, 

обрядові дійства, обрядові дійства, прислів’я, приказки, колискова, веснянка, 

тощо). 

 

Орієнтовний перелік спецзавдань 

визначення умовних знаків топографічних карт; 

визначення умовних знаків спортивних карт; 

визначення висоти недоступного об’єкта; 

визначення відстані до недоступного об’єкта; 

визначення азимуту; 

визначення крутизни схилу; 

вимірювання відстані кроками; 

визначення сторін горизонту за місцевими ознаками; 

складання карти із розрізнених частин (за принципом пазлу); 

в’язання вузлів; 

перша медична допомога.  

 

Підведення загальних підсумків 

Вище місце посідає та команда, яка набрала меншу суму місць протягом 

зльоту. 

За однакової кількості місць пріоритетним видом є польові дослідження та 

спеціальні завдання.  

 

Нагородження учасників 

Команди, які посіли 1-3 місця в окремих видах конкурсної програми 

нагороджуються грамотами Центру. 

Учасники та команди, які посіли 1-3 місця в окремих видах програми 

зльоту нагороджуються грамотами Центру. 

Команди та учасники, які посіли 1-3 місця в загальному заліку 

нагороджуються грамотами Центру. 

Учасники, які посіли 1-3 місця в загальному заліку нагороджуються 

медалями. 


