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НАКАЗ
2018 року

м. Чернігів

№

3¥3

Про проведення обласного
етапу Всеукраїнського зльоту
юних туристів-краєзнавців
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.06.2013
№ 684 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт юних туристівкраєзнавців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за
№ 1046/23578, Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки», пункту 2.26 обласної цільової Програми з національно-патріотичного
виховання на 2017-2020 роки, пункту 2.18 Плану заходів щодо реалізації
обласної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на
2017- 2020 роки в закладах освіти області, затвердженого наказом Управління
освіти і науки облдержадміністрації від 16.06.2017 № 259, з метою
удосконалення змісту, форм, засобів туристсько-краєзнавчої роботи з
учнівською молоддю н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних
туристів-краєзнавців (додається).
2. Комунальному
позашкільному
навчальному
закладу
«Центр
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської
молоді» (директор П. Степовик):
2.1 Організувати і провести 12-15 квітня 2019 року обласний етап
Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців (далі - обласний етап).
2.2 Забезпечити безпечні умови проведення обласного етапу.
3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого
самоврядування, закладам загальної середньої та позашкільної освіти обласного
підпорядкування:
3.1 Сприяти участі здобувачів освіти в обласному етапі.
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3.2
Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки
збереження життя і здоров'я дітей у дорозі та під час проведення обласного
етапу покласти на керівників команд.

4.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
О.Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника Управління освіти
і науки обласної державної
адміністрації

345
ПОЛОЖЕННЯ
обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців
1. Мета та основні завдання.
1.1 Розвиток творчих інтересів учнівської молоді з різних напрямів
краєзнавства, науково-дослідницької і природоохоронної роботи.
1.2 Виховання поваги та бережливого ставлення до історико- культурної
спадщини українського народу, природи рідного краю.
1.3 Обмін досвідом пошукової роботи.
1.4 Підвищення рівня краєзнавчої і туристсько-спортивної підготовки.
1.5 Визначення найсильніших команд юних туристів-краєзнавців
Чернігівщини.
2. Термін та місце проведення.
Проводиться обласний етап Всеукраїнського зльоту юних туристівкраєзнавців (далі - обласний етап) 12-15 квітня 2019 року на базі дитячого
табору «Юний турист» (с. Количівка, Іванівська ОТГ, Чернігівський район).
3. Керівництво.
Загальне керівництво обласним етапом здійснює Управління освіти і
науки облдержадміністрації. Організація та проведення обласного етапу
покладається на комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр
національно- патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської
молоді», суддівство - на Головну суддівську колегію (далі - ГСК), склад якої
затверджує комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр національнопатріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді».
4. Учасники.
Учасниками обласного етапу є учнівська молодь (2003-2005 років
народження) - кращі дослідники, члени туристсько-краєзнавчих груп,
пошукових загонів закладів освіти системи Міністерства освіти і науки
України. Кількісний склад делегації: 6 учнів (не менше 1 дівчини) та
2 керівника, на яких покладається відповідальність за збереження життя і
здоров’я дітей. Один керівник, фахівець за певним напрямом краєзнавчих
досліджень або спортивно-туристської підготовки, обов’язково включається до
суддівської колегії та бере участь у суддівстві за рішенням ГСК.
5. Програма.
Програма реалізується через змагання і виконання завдань: на
туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті, в конкурсній програмі, в
творчих майстернях. Інформацію щодо умов проведення програмних видів,
підведення підсумків, перелік необхідного спорядження буде надіслано
додатково.

6. Документація та строки її подання.
Попередні заявки щодо участі в обласному етапі подаються на адресу
ПНЗ «Центр НПВТКУМ» (14003, м. Чернігів, вул. Нахімова, 3, за телефонами
64-31-81 (факс), 64-31-17, e-mail: centr_dute@ukr.net) до 06 березня 2019 року
(ОБОВ ’ЯЗКОВО).
До мандатної комісії за місцем проведення обласного етапу (до
12 години в день заїзду) подаються такі документи:
- іменна заявка за встановленою формою (додаток І), завірена печаткою
та підписом начальника структурного підрозділу з питань освіти органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також медичною установою, у
разі відсутності оформленої іменної заявки команда до змагань не
допускається;
- паспорти керівників та учасників;
-учнівські квитки або довідки з місця навчання 2018-2019 н.р. з
фотографією, завіреною печаткою, що перекриває фотографію на одну третину,
підписані директором закладу освіти;
- список делегації, завірений печаткою відповідного органу управління
освітою;
- наказ структурного підрозділу з питань освіти органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування про направлення команди на участь в обласному
етапі;
- страхові поліси на всіх членів делегації, які дійсні на час проведення
обласного етапу.
7. Умови прийому та розміщення команд.
До місця обласного етапу команди добираються самостійно,
розміщуються в польових умовах (можливе розміщення в спальному корпусі
табору за умови поганої погоди), тому необхідно мати все необхідне
спорядження для проживання, приготування їжі на вогнищі та повний набір
продуктів харчування на всі дні змагань. Команди повинні мати з собою
медичну аптечку. Використання газових плит, балонів, електричних приладів і
електролампочок на території табору заборонено!
8. Підведення підсумків та нагородження переможців.
Підсумки підводяться в кожному виді програми. Порядок підведення
підсумків в окремих видах змагань визначається умовами їх проведення. Місця
в загальному заліку обласного етапу розподіляються за сумою зайнятих
командами місць на туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті (з
коефіцієнтом 1), у творчих майстернях (з коефіцієнтом 1), у конкурсній
програмі (з коефіцієнтом 0,5). За однакової суми місць пріоритет має команда,
яка посіла вище місце на туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті
(далі у творчих майстернях, конкурсній програмі). Переможці нагороджуються
дипломами, грамотами, призами.
9. Фінансування.
Направлення команд на обласний етап, страхування учасників,
харчування дітей, відрядження керівникам, транспортні витрати (перевезення
учасників),
проведення
навчально-тренувальних
зборів,
придбання
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спорядження, форми здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або
коштів, не заборонених чинним законодавством. Організаційні витрати,
харчування суддівської колегії, нагородження переможців проводиться за
кошти організаторії
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Додаток І
до наказу Управління освіти і
науки облдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління
(відділу) освіти
2019
У Головну суддівську колегію обласного етапу Всеукраїнського зльоту
юних туристів-краєзнавців
ІМЕННА ЗАЯВКА КОМАНДИ
(назва органу управління освіти)

просить допустити до участі в обласному етапі Всеукраїнського зльоту юних
туристів-краєзнавців команду в такому складі:

№
з/п

Прізвище,
ім'я, по
батькові
учасника

Рік
народження

Дозвіл лікаря на участь в
обласному етапі, печатка
Навчальний
лікарсько-фізкультурного
заклад, клас
диспансеру, лікувального
закладу

Керівник команди
(прізвищ е, ім'я, по батькові)

Суддя
(прізвищ е, ім'я, по батькові)

Всього допущено до обласного етапу -

ЧОЛОВІК
(словами)

М.П.
(П ечатка д и сп ан сер у або

Лікар
(п ідп ис)

(прізвищ е, ім'я, по батькові)

лікувального закладу)
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