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Інформація
прохід виконання Програми розвитку туристсько-краєзнавчого руху

в Чугуївському районі на період 2016-2020 років,
затвердженої рішенням районної ради від 21.04.2016

Програма розвитку туристсько-краєзнавчого руху в Чугуївському районі
на  період  2016-2020  років  (далі  –  Програма)  була  затверджена  рішенням
районної ради від 21.04.2016 р.

Головною  метою  програми  є  подальший  розвиток  туристсько-
краєзнавчого руху в Чугуївському районі, створення додаткових можливостей
для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку особистості дитини через
заняття спортивним туризмом та краєзнавством.

Основними виконавцями програми є відділ освіти Чугуївської районної
державної адміністрації та Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області
(далі – ЧР ЦТКЕ УМ).

Джерелами  фінансування  програми  стали  районний  бюджет  та  інші
джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

В результаті реалізації програми були виконані наступні завдання.
1.  Збільшилася  кількість  масових  заходів  туристсько-спортивного,

туристсько-краєзнавчого  та  краєзнавчо-дослідницького  напрямів,  які
проходяться на високому рівні.

Так,   протягом  2017-2018  років  у  районі  було  проведено  67  заходів  за
вищезгаданими  напрямами,  в  яких  взяли  участь  більшедвох  тисяч  учнів
(таблиця 1).

Таблиця 1
Кількість районних масових заходів з учнями

у 2017-2018 роках
Рік Кількість районних масових

заходів з учнями
Кількість
учасників

2017 25 1135
2018 20 1047

Основними  досягненнями  учнів  та  педагогічних  працівників  району   у
2017-2018 роках на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях стали наступні
перемоги: 

- Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на лижах в м. Кролевець 
Сумської області – ІІ, ІІІ місця;

- Обласні змагання зі спортивного орієнтування «Великі надії» в м. Харків 
– І місце;

- Чемпіонат Харківської області зі спортивного орієнтування «Малинові 
джерела» - ІІІ місце;

- VІІІ Всеукраїнська конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя 
земля очима сучасників» у м. Миколаїв – лауреат;
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- Обласнізмагання з технікилижного туризму в м. Харків (молодша група) 
– 4 ІІ-х місця;

- Обласнізмагання з технікилижного туризму в м. Харків (старша група) – 
3  ІІ-х   місця;
Чемпіонат Харківської області - ІІ місце "Нічний привид";

- ЧемпіонатУкраїнизіспортивного орієнтування на лижах (естафета) - ІІ 
місце;

- коротка дистанція - чемпіонатУкраїнизі спортивного орієнтування на 
лижах - ІІІ місце;

- довгадистанція - чемпіонатХарківськоїобласті - І місце;
- ХІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» - 2 лауреати;
- Обласні змагання з техніки пішохідного туризму у закритих приміщеннях

– ІІІ місце:
- ХVІІ обласний зліт юних краєзнавців – активістів руху учнівської молоді 

«Моя земля – земля моїх батьків» (старша команда) – ІІ місце;
- ХVІІ обласний зліт юних краєзнавців – активістів руху учнівської молоді 

«Моя земля – земля моїх батьків» (молодша команда) – ІІ місце;
Щорічно  учні  району  беруть  участь  у  роботі  наукових  краєзнавчих

конференцій  та  є  переможцями  краєзнавчих  відділень  Малої  академії  наук
України:

- 3 переможця (І етап);
- 2 переможця (ІІ етап) – ІІІ-ті місця;
Вихованці  ЧР  ЦТКЕ  УМ  є  членами   команди  Харківської  області  зі

спортивного туризму та членами збірної Україні зі спортивного орієнтування.
2. Здійснено забезпечення реалізації навчальних програм діяльності гуртків

з різних видів  спортивного туризму,  спортивного орієнтування,  краєзнавчих
гуртків на більш якісному рівні.

Станом  на  2018  рік  в  районі  на  базі  12  навчальних  закладів
(загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади) працює біля 52
гуртків  ЧР  ЦТКЕ  УМ  туристсько-краєзнавчого,  туристсько-спортивного  та
краєзнавчо-дослідницьких напрямів.

З  метою  покращення  якості  позашкільної  освіти,  з  урахуванням  рівня
підготовленості  вихованців  та  специфіки  сільських  шкілпротягом  2017-2018
років  керівники  гуртків  працюють  за  програмами,  рекомендованими
Міністерством  освіти  і  науки  України,  але  мають   іншу  кількість  годин
тижневого навантаження на учня, що дає можливість їх викладання у гуртках
початкового рівня.

3. Протягом 2017-2018 років в районі було проведено заходи з підвищення
методичного  рівня  педагогічних  працівників  району,  відповідальних  за
туристсько-краєзнавчу роботу у навчальних закладах району.

Чотири рази на рік Чугуївським районним Центром туризму, краєзнавства
та  екскурсій  для  даної  категорії  педагогічних  працівників  проводилися
семінари-практикуми,  під  час  яких  педагоги  вивчали  нормативно-правові
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документи, теоретичні основи та набували практичних навичок зі спортивного
туризму,  спортивного  орієнтування,  краєзнавства,  народознавства,
музеєзнавства.  Також  восени  щорічно  для  вчителів  району  проводиться
багатоденний туристський зліт.

Керівники  туристських  гуртків  мають  змогу  щорічно  брати  участь  в
обласних  семінарах-практикумах  для  організаторів  дитячого  туризму  та
кожний  раз  стають  переможцями  в  обласних  особистих  змаганнях  серед
педагогів області в рамках даних семінарів.

У 2017-2018 роках продовжили свою діяльність   школа «Туристських
лідерів»,   в  якій  проводяться  масові  заходи  з  туристським  активом  району,
почато  нові  перегони  серед  гуртківців  в  змаганнях  на  «Кубок  кращого
орієнтувальника».З  метою  покращення  навчально-виховного  процесу,  для
більш ефективного проведення тренувань та зборів зі спортивного орієнтування
керівник  гуртків Натоій М.С. працює над створенням  карт нових полігонів.

Ведеться  певна  робота  зі  створення  туристсько-краєзнавчих маршрутів
Чугуївщини. 

4.  Створені  умови  для  проведення  краєзнавчих  експедицій,туристських
походів, зльотів, тренувальних зборів команд району зі спортивного туризму,
спортивного орієнтування.

Щорічно  в  районі  проводиться  краєзнавчий  та  туристський  зльоти,
учасниками  яких  є  біля  150  учнів  освітніх  закладів.  Протягом  кожного
навчального року проходить цикл змагань зі спортивного орієнтування «Кубок
Орієнтувальника Чугуївського району».

Діє  клуб  спортивного  орієнтування  «Фігуровка».  Найсильніші
орієнтувальники району впродовж 2017-2018роківбрали участьу  Чемпіонатах
України  зі  спортивного  орієнтування,  орієнтування  на  лижах  та  Трейл-
орієнтування (всього 8 разів) та показували високу ркзультативність.

Для  проведення  змагань  зі  спортивного  орієнтування  та  проведення
пішохідних  походів  по  рідному  краю  було  розроблено  спортивні  карти
полігонів  біля  селищ  Малинівка,  Новопокровка,  Есхар,  району  Башкирівка
(частина міста Чугуїв), які були апробовані на районних, обласних змаганнях зі
спортивного орієнтування та отримали високу оцінку від провідних фахівців
Харківської обласної федерації спортивного орієнтування.

З метою забезпечення участі учнів у туристсько-краєзнавчих експедиціях,
походах,  змаганнях,для  покращення  навчально-виховного  процесу  у
туристсько-краєзнавчих та  краєзнавчо-дослідницьких гуртках протягом 2017-
2018 років за рахунок коштів з місцевого бюджету на суму 59038 грн.  було
здійснено  закупівлю  лічильника  води,  оболонки  для  байдарки,  рятувальні
жилети, турзнаряддя, журнали планування та обліку роботи гуртків, радіатор,
будматеріали та посуд.

Щороку проводиться поточний ремонт навчального корпусу. 
Але  у  порівнянні  з  кількістю  учнів,  які  займаються  у  туристсько-

краєзнавчих  гуртках,  вищезгадана  кількість  туристського  спорядження  не
задовольняє потреби всіх учасників походів та змагань.
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Слід зазначити, щона сьогоднішнійденьзбірнікоманди  району       з    різних
видів     спортивного  туризму  такраєзнавства  не  мають  змогипроводити
повноцінні  тренуваннячерез  неможливість  користуватися  спальним
приміщенням ЧР ЦТКЕ УМ, завдяки наявності якого учні могли перебувати на
базі  Центру  декілька  днів.Починаючи  з  червня  2014  року,  спальні  кімнати
зайняті  тимчасово  переміщеними  особами,  за  цей  період   прийшли  у
незадовільний стан та потребують у подальшому капітального ремонту.

Виконання Програми дало можливість отримати наступні результати:
- поліпшилися умови навчання, вихованняучасників навчально-виховного

процесу  туристсько-краєзнавчого  напряму  в  освітніх  та  позашкільних
навчальних закладах району;

- збільшилася кількість та забезпечена якість масових заходів туристсько-
спортивного та краєзнавчо-дослідницького напрямів;

- підвищено  методичний  рівень  педагогічних  працівників  освітніх  та
позашкільних навчальних закладів Чугуївського району;

- створена  діюча  система  залучення  учнівської  молоді  району до  занять
спортивним туризмом та краєзнавчою діяльністю.

 Здебільшого  фінансовезабезпечення  реалізації  Програми  розвитку
туристсько-краєзнавчого руху в Чугуївському районі на період 2017-2018 років
здійснювалося за рахунок коштів  районного бюджету.

Таким  чином,  актуальними  залишилися  питання  забезпечення
подальшого  оптимального  функціонування  Чугуївського  районного  Центру
туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді   та  оновлення
матеріально-технічної бази ЧР ЦТКЕ УМ.

З  метою  покращення  навчально-виховного  процесу  в  туристсько-
краєзнавчих гуртках, для більш ефективного проведення тренувань та зборів є
необхідність  у  впровадженні  у  дію  нової  Програми  розвитку  туристсько-
краєзнавчого руху в Чугуївському районі,  в якій було б закладено кошти на
придбання  сучасного  туристського  спорядження  в  достатній  кількості  та
проведення капітального ремонту спальних приміщень Чугуївського районного
Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді  як  базового
закладу туристсько-краєзнавчого руху в районі.

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації Т.В. Бєлєвцова
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