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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ТУРИЗМУ 
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ 

 

Популярність туризму зростає з кожним роком. Особлива увага у 

Миколаївському обласному Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді приділяється розвитку дитячої туристсько-краєзнавчої 

діяльності, яка є не тільки формою активного відпочинку, але й ефективним 

засобом пізнання, підвищення освітнього та культурного рівня вихованців 

гуртків. Туризм створює у підлітків середовище, в якому є необхідність 

дотримуватись здорового способу життя, що допомагає збереженню фізичної 

працездатності. На основі ознайомлення з історичним минулим і сьогоденням 

рідного краю туризм сприяє патріотичному вихованню учнів, дозволяє 

долучитися до культурних цінностей, традицій народу. Туристсько-краєзнавча 

робота, переважна більшість якої проводиться в колективі, допомагає виховати в 

учнів тактовність, толерантність, поважне ставлення один до одного, формує 

такі риси характеру як воля, витримка, самостійність, рішучість і готовність 

прийти на допомогу. Для педагога заняття туризмом – дуже гарна можливість 

налагодити спілкування з дітьми, створити справжній колектив.  

З метою активізації туристсько-краєзнавчої роботи Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту України рекомендує запровадити в загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах проведення Дня 

туризму та включати його щорічно до планів роботи. 

День туризму приурочується до Всесвітнього Дню туризму 27 вересня. За 

3-5 днів до початку заходу робиться оголошення про його проведення в закладі. 

форма оголошення – яскраво оформлений плакат, оголошення на 



«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

Миколаїв, 2015 рік 182

загальношкільних зборах, по шкільному радіо, на Інтернет-сторінці школи тощо. 

У ньому вказується програма заходу та умови її проведення. 

Починається захід з урочистого відкриття. Програма заходу залежить від 

можливостей закладу та рівня туристсько-краєзнавчої роботи в ньому, а також 

особливостей його розташування. Захід може бути як одноденним, так і 

багатоденним. Наприклад, туристичний зліт або тиждень туризму у школі. При 

можливості заходи, присвячені Дню туризму, проходять за межами навчального 

закладу, а ще краще – за межами населеного пункту. Свіже повітря, сонце, ліс, 

простір для руху створюють справжню атмосферу туристського свята, сприяють 

зміцненню здоров’я, емоційному вихованню. 

Якщо у закладі навчаються діти різного віку, то захід може бути 

комплексним, включати конкурси та завдання, цікаві для всіх учнів закладу.  

Відсутність необхідного туристського досвіду та спорядження не є 

причиною для відмови від проведення заходу. По-перше, до Дня туризму 

обираються конкурси, які не потребують ні спеціального спорядження, ні 

туристських навичок. По-друге, якщо в закладі працюють гуртки туристсько-

краєзнавчого напрямку, залучаються керівники гуртків та гуртківці.  

При плануванні заходів, присвячених Дню туризму, обов’язково 

звертається увага на: 

відповідність мети туристсько-краєзнавчої діяльності загальним цілям 

виховання; 

відповідність змісту, форм і методів вихованню і розвитку дітей; 

задоволення потреб дітей під час проведення заходів; 

науковість змісту використаного краєзнавчого матеріалу. 

Учасників заходу в урочистій обстановці нагороджують грамотами, а при 

можливості – призами. 

Кожен освітній заклад визначає свою програму проведення свята 

відповідно до напряму діяльності та рівня туристсько-краєзнавчої роботи. 

Форми проведення Дня туризму на місцях за останні роки є методично 
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різноманітними. Наведу конкретні приклади проведення таких заходів у 

районах, містах області:  

тижневик, присвячений Дню туризму (Миколаївський район);  

тижневик, присвячений Дню туризму, що включає до себе туристсько-

краєзнавчі змагання одно-, дводенні походи, екскурсії, експедиції. квест 

«Туристськими стежками Трикрат» (Вознесенський район);  

тижневик, присвячений Дню туризму, що включає в себе: туристські 

змагання «15 кроків до скарбниці»; краєзнавчі експедиції, подорожі та екологічні 

походи «Екологічний десант»; польовий форум вихованців гуртків юних 

екологів та краєзнавців; екскурсії «Лісовими стежками»; екскурсії визначними 

місцями Миколаївщини; одноденні, двохденні походи по Миколаївській області; 

вікторини, інтелектуальні ігри: «Сто запитань для допитливих краєзнавців», 

«Найрозумніший турист»; віртуальна подорож  «Україна туристська», 

«Мандрівка обласними центрами України»; конкурсно-розважальна програма 

«Географічний майданчик» для учнів старших класів (Жовтневий район);  

районний зліт-змагання юних туристів-краєзнавців; одноденний 

туристський похід «Турист завжди стежину віднайде»; туристсько-спортивна 

естафета; краєзнавча вікторина «Моя земля – земля моїх батьків»; День 

відкритих дверей шкільного музею «Мій край, моя історія жива»; конкурс 

малюнку «Моя країна – Україна» (Березнегуватський район);  

районні змагання-похід зі спортивного орієнтування «Весела естафета»; 

КВК; особистий контрольно-туристичний маршрут; інтелектуально-краєзнавча 

гра із керівниками гуртків «Стежками рідної Батьківщини»; конкурс дитячого 

малюнка «Юні туристи»; конкурс туристичної пісні та віршу; тематичні 

виставки в шкільних бібліотеках «Історія розвитку шкільного туризму» 

(Врадіївський район); 

фотовиставка робіт вихованців туристичних гуртків «Я, моя сім'я і друзі – 

туристи»; туристсько-спортивні естафети; туристсько-краєзнавча вікторина 

«Стежками рідного краю»; одноденний похід (Баштанський район); 
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спортивне орієнтування та командні змагання з туристичної техніки 

(Братський район);  

спортивні змагання, естафети та конкурси з туристичної майстерності; 

туристичні походи, загальний обід з класичними стравами туристів; спортивна 

естафета «Спритні, сильні, завзяті», виховні години «Романтика подорожей»; 

краєзнавча вікторина «Люби і знай свій рідний край», конкурс стіннівок 

«Стежинки в дивосвіт», книжкова виставка «Чарівними стежинками 

Миколаївщини», туристичний похід «Чарівними стежками Казанківщини» 

(Казанківський район);  

проведення тижня туризму, що включав до себе екскурсії по долині річки 

Південний Буг, в Актовський каньйон, урочище «Лабіринт», Софіївський парк, 

Трикратський ліс; туристко-спортивні змагання «Веселі старти юних туристів»; 

майстер-класи з туризму для учнів ЗОШ; виставки літератури в шкільних 

бібліотеках «Шляхами України»; класні години «Краса України»; конкурс 

стіннівок, виставку фотографій «Мій рідний край» (м. Вознесенськ); 

свято «Посвячення в туристи», туристсько-краєзнавчий квести 

(Баштанський райони, м. Южноукраїнськ);  

свято «Посвячення в туристи», туристсько-краєзнавчий квести; туристські 

змагання; спортивно-туристську естафету «Сильні, сміливі, спритні!»; одноденні 

та дводенні туристичні походи «По стежкам рідного краю» (Новобузький 

район); 

Одноденні туристські походи «Стежками рідного краю»; Велопробіг по 

долині р. Чичиклея; дводенний похід-змагання з краєзнавчо-спортивного 

орієнтування; туристсько-спортивні естафети; посвята в туристи 

(Веселинівський район); 

міжшкільні туристсько-краєзнавчі змагання; змагання з техніки туризму; 

туристські спортивні походи; краєзнавчі вікторини «Історичне краєзнавство», 

«Археологія», «Географічне краєзнавство», «Екологія», «Ерудит»; конкурс 

«В’язання вузлів»; Конкурс стіннівок та малюнків «Стежинка в дивосвіт»; 
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Книжкові виставки «Чарівними стежками України»; конкурс туристської пісні 

(Первомайський район); 

туристські змагання (Новоодеський район); 

проведення екскурсійних поїздок (м. Южноукраїнськ, м. Очаків);  

туристичні свята та шкільні змагання; лінійки,присвячені тижню туризму 

«Салют, туризм!»; конкурси та бібліотечні виставки (Доманівський район); 

туристські спортивні змагання, походи (м. Первомайськ); 

спортивно-розважальний захід «Дорогу подолає той, хто йде»; свято 

«Печеної картоплі» (Кривоозерський район);  

краєзнавчо-природничий конкурс «Краю мій рідний!»; подорож 

екологічними стежками Кінбурнської коси (Очаківський район); 

тематичні виховні години, фотовиставки, випуски стіннівок (Баштанський 

район, м. Южноукраїнськ). 

Щодо Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді, то останні два роки спільно з Парком активного 

відпочинку "Драйв"проводиться свято-презентація з нагоди Дня туризму. До 

участі запрошуються студенти та учні навчальних закладів м. Миколаєва, 

області. Під час свята проходять різноманітні майстер-класи (з художнього 

кування металу, з виготовлення народної іграшки та об'ємної вишивки, з 

декорування предметів, з техніки в'язання морських та туристських вузлів, з 

техніки проведення археологічних розкопок, з виготовлення прикрас з 

патріотичною символікою). Насиченою та різноплановою є змагальна програма, 

яка складається з декількох видів: туристської смуги перешкод, змагань на 

скеледромі (скелелазіння), стрільби з лука, велотріалу, веслування на байдарці, 

інтелект-орієнтування, змагання на мотузковій смузі перешкод парку "Драйв".  

Однак творча думка не стоїть на місці і ніщо не буває до кінця досконалим. 

Тому ми завжди знаходимося у пошуку нових форм проведення свята з нагоди 

Всесвітнього Дня Туризму, які дозволять зробити ці заходи ще цікавішими, 

більш пізнавальними і залучить більше молоді до лав мандруючих країною.  


