Додаток 1
до наказу Управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради
від 23.05.2018 № 99
Положення
про проведення районного туристсько-краєзнавчого зльоту
команд шкіл Новобаварського району у 2017/2018 н. р.
Цілі і задачі: районний краєзнавчий зліт проводиться з метою активізації туристськокраєзнавчої роботи учнів; отримання додаткових знань в галузях географічного та
історичного краєзнавства; екології та туризму.
Зліт проводиться: 04-05 червня
ст. Лозовенька.

2018 року с. Зайченки Дергачівського району,

Учасники зльоту: молодша команда з 8 чоловік 5-8 класів і старша команда учнів 9-11
класів з 8 чоловік. Зліт проводиться у формі змагань.
Завдання надаються команді відповідно до віку (старша або молодша категорія). Згідно
підготовки (групи А і Б).
Робота на зльоті поділяється на етапи: краєзнавчий, туристичний, візитка команди (для
двох команд однієї школи – одна візитка).
04 червня 2018 року: заїзд учасників (до 9.30), організація табору, реєстрація, урочисте
відкриття зльоту (10.00). Вихід представників делегації шкіл (2 чол.) до братського
поховання радянських воїнів (покладання квітів) (10.30).
Нарада представників проводиться о 9.30 (04.06.2018 р.). Суддівська колегія має право до
зміни порядку змагань.
Після жеребкування учні старшої вікової групи працюють на станціях краєзнавства, а
молодшої вікової групи - проходять туристичний етап. Робота на станціях краєзнавства до
15 хвилин, конкурс «Кращий бівуак», «Смачного» (13.30-14.00).
Після обіду і відпочинку проводиться конкурс «Візитка команди» за темою: «Байки
бувалих туристів» (виступ команди 5 хвилин), конкурс «Перетягування канату», конкурс
«Влучний стрілок».
05 червня 2018 року: після жеребкування учні молодшої вікової групи працюють на
станціях, а старшої вікової групи – проходять туристичний етап. Нагородження
переможців, прибирання території, роз’їзд учасників зльоту.
Краєзнавчий етап:
1. Станція геології «Геологічна шкатулка»:
- визначення фізичних властивостей мінералів і гірських порід;
- перевірка основ теоретичної підготовки.
2. Станція етнографії «Таємнича скриня»:
- описання обряду за поданим фольклорним зразком;
- опис предмету народного побуту.
3. Станція історичного краєзнавства «Пам'ять серця»:
- визначення назв видатних куточків міста Харкова і Новобаварського району за наданими
фото;
- перевірка основ теоретичної підготовки.

4. Станція екології «Збережемо Землю!»:
- перевірка основ теоретичної підготовки;
- рослини Червоної книги України.
5. Станція біології «Лікарські рослини»:
- визначення лікарських рослин та їх властивостей.
6. Станція географічного краєзнавства «Шукачі пригод»:
- визначення площі поперечного перерізу малої річки, швидкості її течії та витрат води;
- передбачення погоди за явищами природи.
7. Станція топографії «Орієнтир»:
- малювання умовних знаків топографічних карт за назвою;
- визначення назви умовних знаків за малюнками.
8. Станція надзвичайних ситуацій:
- перевірка основ теоретичної підготовки;
- конкурс бинтування кінцівки потерпілого.
Туристичний етап:
1. Смуга перешкод
з техніки пішохідного туризму:
- навісна переправа;
- спуск по крутому схилу;
- траверс схилу;
- переправа по колодах з жердиною;
- купини;
- брід з жердиною;
- паралельні мотузки.
2. Орієнтування на місцевості.
3. Туристські навички (вузли, установка намету).
Конкурси з організації туристського побуту:
1. Конкурс «Кращий бівуак».
2. Конкурс «Смачного!».
Нагородження переможців:
Переможці нагороджуються грамотами, дипломами
За довідками звертатися: в КЗ ЦДЮТ № 2, тел. 733-10-79,
Кириченко Тетяна Борисівна, Попов Микола Михайлович.
Головна суддівська колегія:
Світлична Олена Федорівна – начальник Управління освіти адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради;
Попов Микола Михайлович – керівник гуртка «Пішохідний туризм» КЗ ЦДЮТ № 2;
Кириченко Тетяна Борисівна – методист КЗ ЦДЮТ № 2;
Скотарська Надія Іванівна – методист КЗ ЦДЮТ № 2;
Кравченко Климентій Олександрович – керівник гуртка «Школа безпеки» КЗ ЦДЮТ № 2.
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