
«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

ВП «МФ КНУКІМ» 151

 
Т.О. ГОРБОВА,  
директор Миколаївського обласного Центру 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді, Заслужений працівник народної освіти 
України, Почесний працівник туризму України, 
м. Миколаїв 

 

РОЗВИТОК ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ 

В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
Одним з ефективних напрямів позашкільної освіти, що дозволяє 

поєднувати навчання і виховання дітей та підлітків, є дитячо-юнацький туризм і 

краєзнавство. Саме туризм та краєзнавство дають виняткову можливість на 

власні очі побачити красу рідної землі, познайомитись з історією, культурою, 

традиціями свого народу, загартуватись як фізично, так і морально.  

Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді є профільним позашкільним навчальним закладом, головним 

завданням якого є реалізація державної політики в галузі освіти засобами 

туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, створення умов для задоволення 

потреб учнів в організації їх оздоровлення, змістовного дозвілля і відпочинку, 

надання методичної і практичної допомоги районним (міським) закладам з 

питань впровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнями в 

практику навчально-виховної роботи. Основним напрямом діяльності закладу є 

залучення вихованців, учнів, слухачів до активної діяльності з вивчення історії 

рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і 

явищ соціального життя, організацію змістовного дозвілля, оволодіння 

практичними уміннями та навичками зі спортивного туризму та краєзнавства.  

Центр туризму працює за напрямками: 

-краєзнавча та екскурсійна робота 

-туристсько-спортивна  



«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

Миколаїв, 2015 рік 152

У рамках цих напрямків працюють проекти: 

- обласне відділення Всеукраїнського дитячого громадського руху  «Школа 

Безпеки»; 

- «Школа скаутів»; 

- три відділи Миколаївського обласного територіального відділення МАН 

історико-географічного спрямування (15 секцій); 

- музейна справа. 

У закладі працює 86 працівників, у т. ч. педагогічних – 61, із закладом 

співпрацює 5 докторів наук, 7 кандидатів наук. На постійній основі працює 26 

педагогів.  

У Центрі туризму працює 98 гуртків, серед яких 19 з пішохідного, 

спортивного, гірського, водного, вело-, спелеотуризму, туристського 

багатоборства та орієнтування. Молодші школярі мали змогу оволодівати 

навичками туризму в гуртках «Юні туристи». Всього творчими об'єднаннями 

туристського профілю було охоплено понад 200 учнів та студентів. 

Роботу туристських гуртків спрямовано на підготовку до проведення 

спортивних походів та участі у змаганнях.  

За минулий навчальний рік керівниками туристських гуртків проведено 13 

походів (пішохідних, водних та вело) в яких взяли участь 112 юних туристів. 

Географія походів – Миколаївська, Херсонська області та Карпати. Переважна 

кількість походів (8 з 13) категорійні.  

Підсумком проведених походів є перемога у Всеукраїнському заочному  

етапі Чемпіонату України на кращий спортивний туристсько-краєзнавчий похід 

учнівської та студентської молоді на якому Миколаївська область була 

представлена 10 звітами про проведені походи.  

Туристським відділом МОЦТКЕ УМ протягом навчального року 

проведено значну кількість масових заходів (змагань, навчально-тренувальних 

зборів та таборів). Масовими та підготовленими на достатньому організаційно-

методичному рівні є традиційна Першість Центру зі спортивного туризму 
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(протягом року в ній взяли участь понад 800 вихованців Центру, навчальних 

закладі м. Миколаєва, Миколаївського, Жовтневого районів, м. Вознесенська та 

Херсонської та Кіровоградської областей), Чемпіонат Миколаївської області 

серед юніорів з пішохідного туризму, Чемпіонат області серед працівників 

закладів освіти. Положення та умови проведення заходів удосконалюються, в 

якості начальників дистанцій та суддів все частіше виступають старші вихованці 

та випускники туристських гуртків.  

Окремо слід відзначити традиційні змагання для нас, що вже 5 років  

мають статус Всеукраїнських – Відкриті змагання Миколаївської області «Кубок 

Бугу». Не зважаючи на складний суспільно-політичний та економічний час, у 

заході взяли участь 12 команд старшої вікової групи та 9 команд молодшої 

вікової групи з 10 областей України: Миколаївської, Херсонської, Одеської, 

Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Черкаської, 

Вінницької та Волинської. Широке представництво команд на змаганнях дає 

змогу говорити про них як про наймасовіші серед Всеукраїнських змагань 

подібного рівня.  

Одним з найважливіших напрямків роботи туристського відділу є 

підготовка та проведення змагань. Педагоги відділу враховують при цьому 

особливість туризму як виду спорту. Використовують на змаганнях нові, не 

схожі одна на одну дистанції. А це вдосконалює тактичну підготовку, що в свою 

чергу розвиває мислення вихованців. Окрім цього, змагання сприяють перевірці 

і підвищенню технічної підготовки туристів.  

У відділі багато дбають про організацію тренувальних змагань, над 

відпрацюванням їх видів і частотою проведення. Традиційні обласні змагання, 

які проводилися один раз на рік не задовольняли туристів через те, що не всі 

гуртківці мали змогу потрапити на них. Область на Всеукраїнських змаганнях не 

отримувала високих результатів, через недостатність практичного досвіду. 

Усі ці аргументи привели до прийняття рішення – проводити змагання 

протягом усього навчального року, і, щоб змагання були цікавими, – робити 
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загальний підсумок. Так стартувала Першість гуртківців обласної станції юних 

туристів з туристського багатоборства. Оскільки одним із завдань Першості було 

визначено підготовку команди області до всеукраїнських змагань, тому її 

програма майже повністю відповідала програмі всеукраїнських змагань. 

Змагання складалися зі “Смуги перешкод” та по одному туру “Крос-походу” і 

“Топографічної зйомки”. З метою урізноманітнення змагань почали проводити 

змагання естафети – зв’язок з техніки туризму та спортивного орієнтування. 

Методика проведення трьох останніх видів (Крос-похід за вибором, “Смуга 

перешкод за вибором”, “Естафета зв’язок”). 

У стандартних видах начальники дистанцій намагалися придумати певні 

родзинки. Так на одному з крос-походів учасник за допомогою товаришів ішов 

окремі етапи з зав’язаними очима (нібито вражений сліпотою від яскравого 

снігу), на іншому – з “травмованою рукою”. На дистанціях смуги перешкод 

вводився поділ команди на дві групи, які йшли самостійно два-три етапи, а потім 

знову збирались всі разом і продовжували працювати в повному складі. З метою 

популяризації різних видів туризму до програми Першості включалися  

періодично змагання з гірського, водного туризму та велоуризму. 

Обласні змагання школярів з туризму проводяться у двох вікових групах, 

ставляться дистанції чотирьох різних класів, щоб команда могла підібрати  

посильну для себе. 

Туристським відділом багато уваги приділяється роботі зі здібними і 

обдарованими дітьми, яка має на меті добір кандидатів до збірної області для 

виступу на змаганнях всеукраїнського рівня та розвиток їхніх здібностей.  

Виконання цих завдань неможливе без проведення моніторингу. По-

перше, такі спостереження забезпечують масові заходи, які щомісячно 

проводяться нашим Центром туризму. У базі даних фіксуються не тільки 

результати виступів на змаганнях різного рівня кандидатів до збірної, а й дітей, 

які здатні забезпечити успішний виступ команди через 2-5 років.  
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Тренери збірної знаходять час відслідковувати результативність 

кандидатів до збірної під час виступу їх на командних видах дистанціях у 

виступах за команди своїх гуртків, простежують активність і самостійність дій 

учасників та наявність лідерських якостей. Проводять бесіди з керівниками 

гуртків, з’ясовують інформацію про ставлення дитини до тренувань. 

Обов’язково аналізується  зростання результативності виступів спортсменів та 

їхнє бажання виступати у збірній. Цьому сприяє анкетування, яке проводиться  

регулярно разом з соціометрією. 

Наступним етапом роботи тренерів після моніторингу є безпосередня 

робота з дітьми з розвитку їхньої фізичної та розумової обдарованості, яка 

ведеться на двох рівнях: перший – керівниками гуртків під час навчальних 

занять і другий – проведення заходів зі збірним контингентом дітей. Влітку вже 

двічі організовується робота пересувного табору туристського активу області. 

Під керівництвом досвідчених тренерів В. О. Трощенко, Д. Б. Мартинової, 

О.В. Гладкої, А. Л. Брагіна та С. В.Мартинова 50 дітей зі всієї області освоювали 

прийоми скелелазіння, техніки пішохідного туризму, спортивного орієнтування і 

навички туриста-водника. 

Завдяки цілеспрямованій роботі Центру туризму Миколаївська область 

серед лідерів України з дитячо-юнацького спортивного туризму. Кожного року 

вихованці туристських гуртків беруть участь у Всеукраїнських та регіональних 

змаганнях з туризму: у відкритому Чемпіонаті Дніпропетровської області з 

техніки гірського туризму (призери змагань), у відкритих особисто-командних 

змаганнях спортклубу "Суворовець" з техніки пішохідного туризму (Херсонська 

область), чемпіонаті Херсонської області з пішохідного туризму, у відкритих 

обласних змаганнях з гірського туризму "Пам'яті товариша", у Кубку Вінницької 

області з техніки пішохідного туризму серед юніорів, у відкритому обласному 

змаганні з гірського туризму "Кубок Хортиці". Останні роки команда області 

призер найпрестижніших змагань, e тому числі в Чемпіонаті України з 

пішохідного туризму.  
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Подальшому розвитку дитячо-юнацького туризму в області, на нашу 

думку сприяло б прийняття обласної цільової програми в цьому напрямку. 

Залучення до цього проекту державних та громадських організацій, 

налагодження  підготовка професійних кадрів для роботи з учнівською та 

студентською молоддю з питань туристської роботи, а також вдосконалення 

системи перепідготовки педагогічних кадрів при Миколаївському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти, забезпечивши розширення 

практичної частини навчальних програм курсів. Також сподіваємося на тісну 

співпрацю в цьому питанні з Миколаївською філією Київського національного 

університету культури і мистецтв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


