
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 УМОВИ 

проведення ХVІІ 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, туристської підготовки юних туристів-краєзнавців. 

Основними завданнями 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 підготовки юних туристів-краєзнавців; 

- визначення найсильніших команд юних туристів-краєзнавців; 

- підготовка команди до участі у Всеукраїнському зльоті юних туристів-

краєзнавців у 2021 році. 

Умови проведення ХVІІ обласного зльоту юних туристів-краєзнавців 

відповідають Положенню Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 червня          

2013 року № 684 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за                    

№ 1046/23578 від 20 червня 2013 року. 

ХVІІ обласний зліт юних туристів-краєзнавців проводиться з 

дотриманням протиепідемічних заходів, що спрямовані на запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
 

Зліт проводиться у форматі відеоконференції на платформі ZOOM у 

період з 12 до 16 квітня 2021 року. 
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3. КЕРІВНИЦТВО ЗЛЬОТОМ 

 

Загальне керівництво, підготовку та проведення зльоту проводить 

Комунальний заклад „Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної 

ради” та Головна суддівська колегія (ГСК) зльоту, склад якої затверджує КЗ 

„ПОЦНПВТКУМПОР”. 
 

4. УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ 

 

До участі в зльоті допускаються команди (по одній) від об’єднаних 

територіальних громад області, до складу яких входять учні 2005–2007 років 

народження, кращі дослідники, члени туристсько-краєзнавчих груп і 

пошукових загонів закладів освіти системи Міністерства освіти і науки  

України. 

Дозволяється участь у зльоті учня (не більше одного в команді) 2008 року 

народження, який виявив відповідний рівень знань в пошуково-дослідницькій 

роботі. 

Склад команди – 8 осіб (6 учнів та 2 керівники).  
 

5. ПРОГРАМА ЗЛЬОТУ  

 

Програма зльоту реалізується через змагання в творчих майстернях, 

виконанні практичних  краєзнавчих завдань у режимі онлайн та підсумків 

оцінювання відеороликів  „Свята весняно-літнього циклу”. 
 

Творчі майстерні працюють за такими напрямами досліджень: 

- археологія;  

- екологія; 

- фольклор та етнографія; 

- географічне краєзнавство; 

- історичне краєзнавство;  

- геологія. 

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 2019-2021 

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

подаються. 

 У дослідженні необхідно розкрити конкретну тему на основі матеріалу 

свого краю. Можливим винятком щодо місця проведення досліджень (з 

об’єктивних причин) може бути секція археології.  

Звіти мають бути оформлені в форматі документу Microsoft Word, шрифт  

Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,0, обсяг текстового матеріалу – до          

20 сторінок. 
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Перший аркуш – титульний, містить повну назву закладу освіти та його 

підпорядкування, назву та напрям краєзнавчо-дослідницької роботи, рік 

виконання. 

На другій сторінці зазначаються прізвище та ім’я автора краєзнавчо-

дослідницької роботи або назва колективу (пошукової групи, гуртка, творчого 

об’єднання) зі списком учасників із зазначенням місця їх навчання, прізвище, 

ім’я та по батькові (повністю) керівника, його місце роботи та контактний 

телефон. 

Час та порядок роботи в секціях творчих майстерень, на краєзнавчих 

станціях буде затверджено у Програмі проведення ХVІІ обласного зльоту 

юних туристів-краєзнавців, яка буде надіслана її учасникам після їх реєстрації. 

Для участі у секціях творчих майстерень учасники повинні зайти на 

платформу ZOOM за посиланням, яке буде надіслано організаторами. Учасники 

творчих майстерень почергово, за запрошенням модератора представляють 

звіти про свою роботу. 

Для виступу надається до 7 хвилин. Звіт супроводжується показом 

ілюстративного матеріалу у вигляді презентацій у форматі Microsoft  

PowerPoint. 

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. 

 

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 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 кількох майстерень 

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

  

Виконання завдань на краєзнавчих  станціях 

Історичне краєзнавство. 

1. Класифікація предметів за видами історичних джерел. 

2. Основи теоретичної підготовки з історії України. 
 

Археологія. 

1. Опис та паспортизація археологічної знахідки за схемою.  

2. Основи теоретичної підготовки з археології України.  
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Екологія. 

1. Визначення видових назв лікарських рослин та застосування їх у медицині. 

2. Перевірка основ теоретичної підготовки з екології. 

 

Географічне краєзнавство. 

1. Визначення площі поперечного перерізу малої річки та витрат води. 

2. Перевірка основ теоретичної підготовки з географії України. 

 

Геологія. 

1. Визначення зразків гірських порід та мінералів. 

2. Перевірка основ теоретичної підготовки з геології. 

  

Фольклор та етнографія. 

1. Опис предмета народного побуту, його обрядове значення 

2. Перевірка основ теоретичної підготовки з етнографії України. 

 

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

учасників за різними напрямами краєзнавчих досліджень. 

Термін виконання завдання на кожній станції – 20 хвилин (15 – на 

практичні завдання і 5 – на теоретичні). 

Оцінка завдань проводиться за 30 – бальною системою (20 балів – за 

практичні завдання і 10 – за теоретичні). 

  

Підведення підсумків  

1. Місця між командами розподіляються за сумою балів, отриманих у 

результаті виконання всіх завдань на краєзнавчих станціях. 

2.  Якщо деякі команди набирають однакову кількість балів, пріоритет 

має команда, яка набрала більшу кількість балів при виконанні краєзнавчих 

завдань на станціях в такому порядку: геологія, екологія,  археологія. 

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

займають місця після команд, які мають більш повний залік. 

 

Конкурс відеороликів фольклорно-етнографічних композицій „Свята 

весняно-літнього циклу” (Зелені свята, Івана Купала, зажинки на Петра і Павла 

і т.д.). 

Конкурс командний, проводиться у формі сценічно-обрядового дійства. 

Тривалість відеоролику – до 10 хвилин.  

Оцінюються: автентичність підібраного матеріалу та відповідність його 

до змісту обрядових дій, художньо-мистецькі та мовні засоби для передачі 

автентичної суті обряду; майстерність виконання, музичний супровід, наявність 

національного вбрання, масовість, загальне враження від дійства. 

Переможці визначаються за найбільшою сумою отриманих балів. 

Максимальна оцінка виступу – 40 балів. 
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5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗЛЬОТУ-ЗМАГАНЬ 
 

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, 

отриманих на творчих майстернях, краєзнавчих станціях та у конкурсі „Свята 

весняно-літнього циклу”.  При однаковій сумі  місць пріоритет має команда, яка 

зайняла вище місце на краєзнавчих станціях. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА СТРОКИ ЇЇ ПОДАННЯ 
 

Попередні заявки щодо участі у Зльоті подаються на електронну адресу 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” poltavatourcenter@gmail.com до 17 березня          

2021 року. 

До 5 квітня надсилаються наступні документи: 

- сканована заявка команди, заповнена за формою (додаток 1)  

- скановані копії ID-карток або свідоцтв про народження учасників; 

- скановані копії учнівських квитків (довідок) з фотографією учасника (за 

відсутності в учасника ID-картки); 

- повний текст звітів на творчі майстерні про краєзнавчо-дослідницьку 

роботу; 

- відеоролик „Свята весняно-літнього циклу”. 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ 

 

 Витрати на нагородження переможців і призерів, організацію зльоту, 

покладено на Комунальний заклад „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”. 

mailto:turcenter@mail.ru
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 Додаток 

 до Умов ХVІІ обласного зльоту 

юних туристів-краєзнавців 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор закладу освіти 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

У Головну суддівську колегію ХVІІ обласного зльоту юних туристів-

краєзнавців 

ІМЕННА ЗАЯВКА КОМАНДИ 

 

(найменування органу управління освітою) 

 

Просить допустити до участі в ХVІІ обласному зльоті юних туристів-

краєзнавців команду______________________________________________ 

_________________________________________________ у складі: 

 

 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові 

учасника 

Рік 

народже-

ння 

Заклад освіти, клас 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Керівник команди     ________________________ 

        (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Заступник керівника ________________________ 

    (прізвище, ім’я, по батькові) 

   

 


