
УКРАЇНА
ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

<̂ 2/7 2021 року - №

Про підготовку та проведення еколого-туристичного 
зльоту серед школярів закладів загальної 
середньої освіти Вовчанської міської ради у 2021 році

З метою підвищення рівня еколого-туристичної роботи серед учнів 
закладів загальної середньої освіти Вовчанської міської ради, створення 
єдиної системи масових заходів з туризму, популяризації і подальшого 
розвитку дитячого туризму як засобу фізичного та патріотичного виховання 
молоді, відповідно до Програми з реалізації молодіжних напрямків розвитку 
«Новий вибір» на території Вовчанської міської ради на 2021-2025 роки, 
керуючись п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити:

- склад організаційного комітету з підготовки та проведення еколого- 
туристичного зльоту серед школярів закладів загальної середньої освіти 
Вовчанської міської ради у 2021 році, (додаток 1 );
- план проведення еколого-туристичного зльоту серед школярів закладів 
загальної середньої освіти Вовчанської міської ради у 2021 році.(додаток 2) 
2. Відділу освіти Вовчанської міської ради організувати проведення 
туристичного зльоту серед школярів закладів загальної середньої освіти 
Вовчанської міської ради. Звіт про виконану роботу направити 
організаційному відділу міської ради для узагальнення та розміщення на

на секретаря
офіційному сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження 
Вовчанськбт^ібької р&діЙЬльгу ТОПОРКОВУ.

ласти

Міськії Анатолій СТЕПАНЕЦЬ



Додаток № 1
до розпорядження міського голови 

_____  2021 року №

Організаційний комітет з підготовки та проведення 
еколого-туристичного зльоту серед школярів закладів загальної 

середньої освіти Вовчанської міської ради у 2021 році

№
з/п

П р ізв и щ е та  ім ’я П осада

1 . Анатолій СТЕПАНЕЦЬ Вовчанський міський голова, 
голова оргкомітету

2 Сергій КРУПОДЕРЯ Заступник Вовчанського міського голови, 
заступник голови оргкомітету

3. Ольга ТОПОРКОВА
Секретар міської ради

4. Віра СОРОКОВА
Начальник відділу освіти

5. Тетяна ДАНЬШИНА
Завідувач сектору молоді та спорту Вовчанської 
міської ради

6 .
Олександр
СКРИПНИЧЕНКО

Депутат Вовчанської міської ради, керівник 
гуртка КЗ «Вовчансько-Хутірський ліцей»

Керуючий справами (секретар ) 
виконавчого комітету Людмила ДУДКА



Додаток № 2
до розпорядження міського голови 
ДУ иРЗ, 2021 року №

План проведення еколого-туристичного 
зльоту серед школярів закладів загальної середньої освіти Вовчанської

міської ради у 2021 році

I день

1. Заїзд команд -  до 9.30
2. Реєстрація та розміщення команд -  9.30-10.00
3. Урочисте відкриття зльоту -  10.00— 10.30
4. Початок змагань -  з 10.30 -  13.30 (вело туризм, установка намету, 

в’язання вузлів, розпалювання вогнища)
5. Екологічний десант
6. Обід - 13.30-14.30
7. Конкурс каші -14.00
8. Проведення змагань - 14.30-17.00 (волейбол та інше)
9. Проведення змагань з рибної ловлі - 18.00 -19.00
10. Туристична пісня - 19.00-20.00
11. Вечеря -20.00-22.30
12. Відбій - 23.00

II день

1. Підйом -  7.00
2. Иоги-зарядка -  7.30
3. Флешмоб -  7.30-8.00
4. Екологічний десант
5. Продовження змагань з 9.00 -  12.00
6. Закінчення туристичного зльоту -  12.00
7. Визначення переможців серед учасників екологічного десанту.
8. Нагородження переможців -  13.00
9. Здача місця проведення коменданту та від’їзд команд.

Начальник відділу освіти Віра СОРОКОВА



ПОЛОЖЕННЯ

про проведення відкритого еколого-туристичного зльоту серед 
школярів закладів загальної середньої освіти Вовчанської міської ради

Термін проведення 8,9 червня 2021

Мета:

1. Популяризація та пропаганда туризму в громаді;

2. Екологічне виховання молоді громади;

3. Подальший розвиток туризму в громаді;

4. Підвищення туристичної майстерності учасників змагань та безпеки 
проведення походів;

5. Формування здорового способу життя засобами туристсько- 
краєзнавчого напряму;

6. Розширення кругозору дітей та юнацтва;

7. Виховання моральних якостей, активізації туристсько-краєзнавчого 
напряму роботи

8. Визначення переможців.

Місце проведення: село Зибине (галявина біля річки).

Учасники команди.

До змагань допускаються учні, які навчаються в 7, 8, 9, 10 класах і 
можуть брати участь у змаганнях за станом здоров’я.

Склад команди: 8 учасників ( 4 дівчинки і 4 хлопчики)

Види змагань і кількість учасників:

1. Фігурне водіння велосипеда - 2 учасники (1 дівчина, 1 хлопець)
2. Установка намету - 6 учасники ( 3 дівчини, 3 хлопці)
3. Розпалювання вогнища - 2 учасники (1 дівчина, 1 хлопець)
4. В’язання вузлів - 6 учасників ( 3 дівчини, 3 хлопці)
5. Рибна ловля -  1 учасник (незалежно від статі)
6. Волейбол -  8 учасників ( 4 дівчини, 4 хлопці) -  на майданчику не 

менше 2 дівчаток.
7. Туристична пісня - 8 учасників ( 4 дівчини, 4 хлопці)
8. Конкурс каші
9. Конкурс відеороликів (до 1 хвилини)
Визначення переможця



Переможець визначається за найменшою сумою місць із усіх видів 
змагань. Якщо сума місць однакова, то перемога надається команді, яка 
посіла вище місце у змаганні по в’язанню вузлів.

Умови суддівства:

1. Фігурне водіння велосипедом. Етапи -  ворота, вісімка, змійка, 
гойдалка, коло, перенос предмета і стоп лінія. Переможець 
визначається за найменшою сумою штрафних балів, якщо кількість 
штрафних балів однакова, переможець визначається за часом. 
Командне місце визначається за сумою штрафних балів хлопчик та 
дівчинка, якщо сума штрафних балів однакова, переможець 
визначається за сумою часу, якщо сума часу однаково, то 
переможець визначається за кращим результатом дівчинки.
Штрафні бали:
1 бал - касання ногою землі, касання елементів полоси ногою, рукою 
велосипедом, заступ ногою на стоп лінії, повторна спроба 
проходження етапу, недоїзд до стоп.

2 бали - виїзд одним колесом за межі розмітки, збиття стійки, з’їзд
3 гойдалки одним колесом
5 балів -  виїзд за межі розмітки 2 колесами, збиття планки воріт, 
переїзд стоп ліний.

За не проходження одного з етапів оцінювання буде здійснюватись 
окремим протоколом.

Учасники з собою повинні мати велосипед.

2. Установка намету: 6 учасників (3 дівчинки 3 хлопчика)

Потрібно по команді судді достати палатку та встановити на час, намет 
повинен стояти рівно, відповідно горизонту та вертикалі. Помилки які 
будуть допущені при встановленні виправляються за додатковий час, 
який додається до загального часу. Помилки: Ненатянутий верх 
намету, перекос намету, зморжки на криші, верх намету не перекриває 
низ, неправильно встановлений шток та інше.

Переможець визначається за найменшим сумарним часом.

3. Розпалювання вогнища: Учасники 1+1

Умови: Необхідно довести воду до кипіння за допомогою природних 
матеріалів (шишки, хвоя, дрова, трава) Початок розпалювання по



сигналу. Переможець визначається за найменшим часом. Штрафи: 
кожен додатковий сірник + 30 секунд штрафу до загального часу.

С собою мати сірники, матеріал природній для вогнища, 
нелегкозаймаючий одяг та рукавиці. Одяг повинен закривати усі 
частини тіла.

Висота котла з водою 50 см. від землі.

4. В’язання вузлів: Учасникам потрібно за найменший час зав’язати 6 
вузлів (булинь, прямий, вісімка, удавка, брамшкотовий і зустрічний).

Зустрічний вузол

Булинь

Прямий



Удавка

Бромшкотовий

Переможець визначається за найменшою кількості штрафних балів, 
якщо штрафів не має, або їх кількість однакова переможець 
визначається за найменшим часом.

Штрафи: 1 бал - перехрест мотузки, не зав’язаний контрольний вузол.

2 бали - невірно зав’язаний вузол



5 балів -  не зав’язаний вузол.

5. Рибна ловля: за одну годину на річці на певній ділянці потрібно за 
допомогою вудки вловити рибу. Переможець визначається за більшою 
загальною довжиною вловленої риби. Якщо довжина однакова, 
переможець визначається за найдовшою рибиною.

6. Волейбол: Умови проведення та визначення переможця буде
оговорено на нараді з представниками команд.

7. Конкурс Туристична пісня: Умови проведення у вечері біля вогнища 
потрібно заспівати пісню на туристичну тематику. Переможець 
визначається за найкращим виконанням пісні та музичним супроводом 
(гітара, баян, гармошка, та інше) судійською комісією.

8. Конкурс каші. Туристична каша, яка буде зварена на обід 08.06.2021 о 
14.00 в спеціальній тарільці яку потрібно буде отримати в штабі 
принести в штаб з кашою для оцінювання.

9. Конкурс відео роликів до 2 хвилин. Умови проведення: Потрібно 
буде за 2 дні змагань зібрати фото и відео матеріали про участь своєї 
команди у зльоті. Після змагань буде надано 2 дні для обробки відео 
ролика. Необхідно в електронному вигляді відправити на електронну 
скриньку відділу освіти У0 Ігтк@икг.пеІ Буде проведено оцінювання за 
допомогою комісії та голосування в соц. мережах, за результатами 
двох оцінювань буде визначений переможець.

10. Еколоічний конкурс за чисте довкілля.


