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Робота з підготовки до свята ґрунтується на поєд-
нанні управлінської діяльності дирекції школи та пра-
цівників центру туризму.

Сценарій заходу розробляють працівники ЦТКЕУМ 
разом з адміністрацією школи. Щороку він змінюєть-
ся, хоча головна ідея залишається тією самою: участь 
у  ньому беруть усі класи без обмежень, кожен бере 
участь у  таких видах великої культурно-спортивної 
програми, які йому під силу і до вподоби.

Центр туризму складає та пропонує на розгляд ад-
міністрації школи графік консультацій та  практичних 
занять з  класами, список суддів з  числа працівників 
та гуртківців центру.

Класні керівники готують команди від своїх класів. 
Залежно від фізичної підготовки, умінь та навичок ді-
тей, їхніх бажань учителі формують групи для  участі 
в різних видах та конкурсах.

Відповідальні за  постановку дистанцій складають 
графіки старту й  руху команд, підбирають необхідне 
спорядження для  обладнання етапу, проводять кон-
сультації із суддями.

У програмі свята, яку отримує кожен клас, розписа-
но по хвилинах, хто, що, де і коли має робити. Це кло-
пітка робота, але її потрібно зробити, щоб не виника-
ло накладок і непорозумінь (додатки).

Період підготовки учасників до свята складається 
з таких етапів:

Підготовка гуртківців туристського гуртка до ін-
структорської роботи.

Підготовка консультантів (учнів із  2—4-х  кла-
сів, які багато років відвідують туристський гурток) 
(під час перерв).

Тренування учнів 5—9-х  класів на  смузі пере-
шкод, організовані адміністрацією центру туризму.

Поступове вивчення правил в’язання вузлів 
з учнями 5—9-х класів (під час перерв).

Практичні заняття зі  спортивного орієнтування 
з учнями 5—9-х класів.

Консультації щодо підготовки до  конкурсів від-
повідальних за проведення конкурсної програми.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÑÂßÒÀ

Виставка конкурсних плакатів.
Відкриття свята.

Õ²Ä ÑÂßÒÀ

1-ші класи
Учні перших класів відвідують місце проведення 

свята, знайомляться з програмою для 2—5-го класів, 
пробують свої сили в  подоланні деяких нескладних 
етапів (за бажанням), грають у рухливі ігри, створюють 
композиції з природного матеріалу.

2—5-ті класи
Програма для молодших школярів включає пере-

праву «маятником», переправу над маленьким стру-
мочком по  паралельних мотузках, подолання умов-
ного болота по купинах, переправу по жердинах, кон-
курс художньої самодіяльності.

6—9-ті класи
Програма для середніх класів складніша.
Змагання проводиться на дистанції I класу:
1. Змагання з  індивідуальної туристської техніки 

(особисто-командні).
2. Смуга перешкод (командна).
3. Техніка водного туризму.
4. Техніка гірського туризму.
5. Техніка велотуризму.
6. Туристське орієнтування.

Показ дистанції.
Старти команд.

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß 
ÄÍß ÒÓÐÈÇÌÓ

ÌÅÒÎÄÈ×ÍÀ ÐÎÇÐÎÁÊÀ

Сергій Чернявський, методист центру туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді Інгулецького р-ну, Дніпропетровська обл.

У  статті подані поради щодо організації та  проведення загальношкільного туристського 
свята, яке охоплює всі вікові групи школярів, приклади оформлення необхідної документації; 
детально розписується програма для всіх вікових груп, задіяних у святі.
Запропонований досвід проведення загальношкільного туристського свята може бути ви-
користаний у  будь-якій школі, адміністрація якої повною мірою оцінює значення дитячого 
туризму в  забезпеченні змістовного й  активного використання учнями позаурочного часу, 
у  формуванні всебічно розвинутої особистості, створює передумови для  повноцінного ви-
користання туризму в школі, підтримує та допомагає.

Турорганізатор
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Краєзнавча вікторина.
Підбиття підсумків.
Закриття свята (урочиста лінійка).

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

Це  лише один  — найцікавіший  — захід у  системі 
роботи кожної школи Інгулецького району зі сприян-
ня здоров’ю школярів.

Підготовка таких заходів вимагає великих ви-
трат часу та  сил, але  їх  варто робити. Щасливі облич-
чя дітей  — найкраще підтвердження того. Такі за-
ходи приносять велику користь у  вихованні молоді. 
Загальношкільний вихід у ліс — це не тільки оздоров-
лення дітей і пропаганда туризму. Змагання й підготов-
ка до них допомагають згуртувати клас, здружити між 
собою класи, учителям  — краще пізнати своїх вихо-
ванців.

Невпевненість, з  якою діти оглядають уранці на-
повнену перешкодами ділянку лісу, змінюється ба-
жанням обов’язково пройти її. Подолання перешкод 
змушує їх  повірити у  власні сили, викликає почуття 
гордості й задоволення.

Отже, справа туризму варта того, щоб нею займа-
тись і створювати умови для її поширення і пропаган-
ди серед юних громадян.

Додаток 1
Анкетування на тему «День туризму»

(Серед учнів 6—9-х класів)
Анкета

1. Яке свято відзначається в школі 27 вересня?
— День туризму;
— посвята в старшокласники;
— не знаю.

2. Чи подобаються Вам змагання до Дня туризму?
— Так;
— не знаю;
— ні.

3. Чи брали Ви участь у змаганнях?
— Так;
— ні.

4. Що саме Вам подобається в змаганнях?
— Усе;
— смуга перешкод;
— падати в болото;
— не знаю;
— топографічні знаки;
— нічого;
— маятник;
— крос-похід.

5. Висловіть Ваші побажання:
— нічого не змінювати;
— проводити свято два дні;

— щоб на змаганнях не було вчителів;
— проводити частіше; святкувати День туризму ці-

лий тиждень; більше видів змагань та конкурсів; про-
водити змагання в теплі дні.

Додаток 2
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення шкільного свята
1. Мета: популяризація та подальший розвиток ди-

тячого туризму в місті.
2. Завдання:

 враховувати традиції та напрацювання закладу 
в туристсько-краєзнавчій роботі;

 залежно від бажань закладу змінювати програ-
му заходу;

обов’язково враховувати комплектність закладу;
обов’язково враховувати можливості й  особли-

вості дітей;
залежно від природних можливостей та погоди 

змінювати етапи.

3. Час та місце проведення
Свято проводиться ________ (за будь-якої погоди) 

на базі Широківського лісового масиву.

4. Керівництво підготовкою та проведенням
Підготовка та  проведення свята, забезпечення 

техніки безпеки, господарчі роботи, створення орг-
комітету та  ГСК (головної суддівської колегії) покла-
дається на  міський Центр туризму та  адміністрацію 
школи.

5. Учасники
До участі допускаються команди від кожного класу 

в  складі 8  осіб (з  них не  менше 2  дівчаток). Команду 
очолюють представник і  тренер. Учасники повинні 
мати медичний допуск.

6. Програма свята
Виставка конкурсних плакатів.
Відкриття свята.
Хід свята.
Показ дистанції.
Старти команд.
Краєзнавча вікторина.
Підбиття підсумків.
Закриття свята (урочиста лінійка).

7. Підбиття підсумків
Переможці свята — команди 6—9-х класів, які на-

брали найменшу суму місць на дистанціях. Перемож-
ці вікторини за  найбільшим показником набраних 
балів.

Команди 1—5-х класів нагороджуються грамотами 
за участь.

8. Нагородження переможців
Переможці нагороджуються грамотами.
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9. Фінансування
Витрати, пов’язані з  участю команд, за  рахунок 

власних коштів.

10. Подача заявок
Іменна заявка з візою лікаря за поданою формою 

подається в  ГСК у  день свята. Команди без заявки 
не допускаються до участі у  святі. Попередня заявка 
телефоном ________ (у довільній формі).

Заявка
Команда  

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Рік 
народження Клас Віза лікаря

Керівник команди 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

До участі в святі допущена команда в складі 8 учнів
 ____________________________________________
Лікар  (прізвище, ім’я, по батькові)
М. П. медустанови

11. Для участі необхідне спорядження
Командне: парасолька, набір харчів, теплий одяг, 

медична аптечка.
Спеціальне: рукавиці, страхувальні системи, ком-

паси, веселий настрій.

Додаток 3
ЗМАГАННЯ

на дистанції «Індивідуальна туристська техніка»
Старт

1. Вузли.
2. Маятник.
3. Жердини.
4. Навісна переправа.
ПКЧ-1 (контрольний час).
5. Підйом вільним лазінням з  допомогою драбин 

та спуск дюльфером.
ПКЧ-2 (контрольний час).
6. Паралельні мотузки із самонаведенням верхньої 

перильної мотузки.

Фініш
Кількість етапів 6  (із самонаведенням 2), довжина 

дистанції 400 м.

ВУЗЛИ (виносний етап)
Кожний учасник в’яже 6 вузлів (зустрічний, грепвайн, 

провідник «вісімка», подвійний провідник, прямий, се-
рединний). Час в’язання додається до часу проходження 
дистанції (зразки вузлів додаються).

МАЯТНИК
Обладнання етапу: етап обладнаний суддівською 

мотузкою та двома контрольними лініями.

Подолання етапу: використовуючи суддівську мо-
тузку як точку опори, учасник переправляється.

ЖЕРДИНИ
Обладнання етапу: етап обладнаний двома об-

межувальними лініями, сьома опорами на  відстані 
2,5 м та однією жердиною. Довжина етапу 14 м.

Подолання етапу: використовуючи жердину, учас-
ник проходить по всіх опорах.

НАВІСНА ПЕРЕПРАВА (ЧЕРЕЗ ЯР)
Обладнання етапу: етап обладнаний двома закрі-

пленими суддівськими мотузками (переправа та стра-
хова), перилами самостраховки та двома обмежуваль-
ними лініями. Довжина етапу 17 м.

Подолання етапу: учасник не  втрачає самостра-
ховки, переправляється по нижній мотузці, викорис-
товуючи верхню як суддівську страховку.

ПКЧ-1 (пункт контролю часу):
хлопці — 2 год 30 хв (з моменту старту);
дівчата — 3 год.
Учасник, який не вклався в ПКЧ-,1 фінішує і потра-

пляє в групу «Д».

ПІДЙОМ ВІЛЬНИМ ЛАЗІННЯМ ЗА  ДОПОМОГОЮ 
ДРАБИНОК ТА СПУСК ДЮЛЬФЕРОМ

Обладнання етапу: етап обладнаний петлею само-
страховки внизу, п’ятьма гаками для драбинок, суддів-
ською страховкою. Перилами самостраховки на верху 
та заглушеним карабіном для спуску дюльфером.

Подолання етапу: на  суддівській страховці з  до-
помогою драбинок учасник піднімається, наводить 
дюльфер та спускається.

ПКЧ-2:
хлопці — 5 год 30 хв (з моменту старту);
дівчата — 6 год.
Учасник, який не вклався в ПКЧ-2, фінішує і потра-

пляє в групу «Б».

ПЕРЕПРАВА ПО  МОТУЗЦІ  З  ПЕРИЛАМИ. Етап із  са-
монаведенням перильної мотузки.

Обладнання етапу: етап обладнаний суддівською 
мотузкою (висота її від землі 1м) та суддівською стра-
ховкою. На  обох берегах вказані обмежувальні лінії. 
Довжина етапу 12 м, є перила самостраховки.

Подолання етапу: необхідно навести верхню пе-
рильну мотузку, переправитися на інший берег та зня-
ти мотузку.

Можливі помилки та штрафи
Заступ контрольної лінії — 1 бал.
Не закручена муфта — 1 бал.
Помилка під час в’язання вузла — 1 бал.
Не зав’язаний вузол — 3 бали.
Відсутність самостраховки — 6 балів.
Зрив із  зависанням на  суддівській страховці  — 

10 балів.
Втрата спорядження — 1 бал.
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Втрата основної мотузки — 10 балів.
Неправильний рух — 3 бали.
Одне торкання ґрунту — 1 бал.
Падіння — 3 бали.
Неправильне застосування жердини — 3 бали.
Пропуск гака — 10 балів.

Додаток 4
ЗМАГАННЯ

на дистанції «Смуга перешкод командна»
1. Зняття та встановлення намету (КЧ — 5 хв).
2. Маятник (КЧ — 2 хв).
3. Навісна переправа (самонаведення) через яр 

(КЧ — 15 хв).
Етап обладнаний суддівським фалом, контрольни-

ми лініями, глушкою, перилами командної страховки.
4. Жердини (КЧ — 4 хв).
5. Переправа по мотузці з перилами (з наведенням 

верхньої мотузки) (КЧ — 9 хв).
Етап обладнаний нижньою мотузкою, верхнім суд-

дівським фалом, глушкою на початку етапу, перилами 
командної страховки в кінці, контрольними лініями.

6. Вузли (КЧ — 1 хв).
Зустрічний, грепвайт, провідник, вісімка, подвій-

ний провідник, прямий, булінь.
Дистанцію проходять команди в режимі КТМ.

Подолання етапів
ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАМЕТУ
Установлений намет не  повинен мати перекосів 

дна та складок, провисання скатів. Після заяви капіта-
на, що намет установлено, суддя зупиняє час, якщо по-
трібно, робить зауваження і вмикає секундомір. Ці дії 
повторюються до якісного встановлення намету.

МАЯТНИК
Етап долається так само, як і в особистій техніці.

НАВІСНА ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ЯР (самонаведенням)
Перший учасник з  командною страховкою пере-

правляється по  суддівській мотузці. Команда наво-
дить переправу (будь-яким правильним способом), 
переправляється та  знімає свою мотузку. Переправа 
всіх учасників з обов’язковою командною страховкою.

ЖЕРДИНИ
Етап долається так само, як і в особистій техніці.

ПЕРЕПРАВА ПО МОТУЗЦІ З ПЕРИЛАМИ (з наведен-
ням верхньої мотузки)

Перший учасник «маятником» з  командною стра-
ховкою переправляється по  суддівській нижній мо-
тузці. Команда наводить верхню, і  всі учасники з  ко-
мандною страховкою переправляються.

Можливі помилки та штрафи
Заступ контрольної лінії — 1 бал.
Не закручена муфта — 1 бал.

Помилка під час в’язання вузла — 1 бал.
Не зав’язаний вузол — 3 бали.
Відсутність або припинення страховки — 6 балів.
Зрив із  зависанням на  суддівській страховці  — 

10 балів.
Утрата спорядження — 1 бал.
Утрата основної мотузки — 10 балів.
Неправильний рух — 3 бали.
Одне торкання ґрунту — 1 бал.
Падіння — 3 бали.
Неправильне застосування жердини — 3 бали.
Пропуск гака — 10 балів.
Два учасники на перилах — 6 балів.
Порушення під час страховки — 3 бали.
Страховка без рукавиць — 3 бали.
Відсутність супроводжувальної мотузки  — 

6 балів.
Зрив із  зависанням на  командній страховці  — 

6 балів.

Додаток 5
ЗМАГАННЯ

на дистанції «Водний туризм»
Змагання з  техніки водного туризму складають-

ся з  подолання ділянки водного потоку з  виконан-
ням спеціальних завдань. Змагання проводяться 
на короткій дистанції на човнах класу «байдарка» —  
«Таймень 3». У  змаганнях беруть участь 2  екіпажі 
від кожної команди по 3 учасники (юнаки та дівчата).

Обладнання етапу: етап обладнаний лінією «Старт — 
фініш» та чотирма воротами.

Подолання етапу: дистанція долається прохо-
дженням 1-, 2-, 4-х воріт носовою частиною байдарки 
вперед та 3-х воріт «кормою» (задньою частиною) впе-
ред. Контрольний час — ... хв (буде встановлено).

Можливі помилки та штрафи
Дотик до стійки воріт — 1 бал.
Неправильний рух по дистанції та непроходжен-

ня воріт — 3 бали.
Перевищення контрольного часу, перекид бай-

дарки, втрата весла — зняття з дистанції.

Додаток 6
ЗМАГАННЯ

на дистанції «Орієнтування»
Естафета 4  + 2, кожний учасник команди біжить 

свою дистанцію.
1-й учасник — рух по азимуту.

Учасник на  старті отримує картку із  зазначеним 
азимутом та відстанню до КП.

2-й, 3-й учасники — рух у заданому напрямку.
Учасники на старті отримують карту з нанесеними 

КП. Потрібно пройти по  всіх КП, зробивши відмітки 
в заліковій картці.

4-й учасник — рух маркованим маршрутом.
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Учасник рухається маркованим маршрутом, 
при  виході на  КП необхідно проколом голки або бу-
лавки позначити на  карті місцезнаходження дано-
го КП.

5-й учасник — рух по лінії.
На карті учасника нанесена лінія, потрібно рухати-

ся згідно з цією лінією і позначати в контрольній карт-
ці КП, які зустрінуться на маршруті.

6-й учасник — орієнтування за вибором.
Учасник отримує карту з нанесеними 6-ма КП, не-

обхідно вибрати 4 КП та позначити їх на карті, кожне 
КП має свою ціну в балах.

Не знаходження КП на дистанції:
азимут, лінія, заданий напрям — 6 балів;
на маркованому маршруті — 10 балів;
помилка на 1 мм — 3 бали (максимальний штраф 

10 балів);
не знаходження всіх КП — зняття з дистанції.

Карта кольорова М 1 : 10 000, Н — 2,5 м, рік видан-
ня 2003.

Додаток 7
ЗМАГАННЯ

на дистанції «Техніка гірського туризму»
Дистанцію проходять три зв’язки (двійки) різними 

маршрутами з обов’язковою зміною ведучого.
Маршрут 1 — підйом по круто похилій переправі 

вгору, спуск дюльфером.
Маршрут 2  — підйом вільним лазінням за  допо-

могою драбинок, спуск по  круто похилій переправі 
вниз.

Маршрут 3  — підйом самовилазом «нога-нога» 
або «нога-груди» по суддівських перилах, спуск дюль-
фером.

Обладнання етапу: етап обладнаний суддівськими 
перилами для  самовилазу, суддівською страховкою 
для  перших учасників, двома суддівськими мотузка-
ми на круто похилій переправі; перилами командної 
страховки вгорі, трьома заглушеними карабінами, 
чотирма гаками для підйому вільним лазінням, двома 
гаками для командної страховки перилами командної 
страховки внизу.

Подолання етапу:
Маршрут 1. 1-й  учасник по  суддівській мотузці 

піднімається вгору з  обов’язковою страховкою галь-
мівним пристроєм. 2-й  учасник здійснює супровід. 
На  горі відбувається зміна ведучого. Вони наводять 
дюльфер та спускаються.

Маршрут 2. 1-й учасник на суддівській та команд-
ній страховці піднімається вгору. Далі — зміна ведучо-
го та спуск по круто похилій переправі вниз.

Маршрут 3. 1-й  учасник самовилазом по  суддів-
ській мотузці піднімається вгору. Потім — зміна веду-
чого, спуск дюльфером.

Можливі помилки та штрафи
Розрив зв’язки — зняття з маршруту.
Втрата каски — зняття з маршруту.
Тимчасова відсутність каски — 3 бали.
Втрата основної мотузки — 10 балів.
Втрата іншого спорядження — 1 бал.
Пропуск гака — 5 балів.
Відсутність самостраховки — 5 балів.
Неправильний спуск — 2 бали.
Не загвинчена муфта карабіну — 1 бал.
Зрив із  зависанням на  суддівській страховці  — 

зняття з маршруту.
Використання суддівської страховки як  точки 

опори — 10 балів.

Додаток 8
ЗМАГАННЯ

на дистанції «Техніка велотуризму» 
(«Фігурне водіння велосипеда»)

Обладнання етапу: дистанція розмічена на майдан-
чику з твердим покриттям. Відстань між фігурами 3 м:

Вісімка  — два кола діаметром 3  м, що  приляга-
ють одне до одного.

Гойдалка  — дошка довжиною 2,5 м, шириною 
20 см, установлена в центрі на опорі 20 см.

Колія  — довжина 5  м, ширина 20  см, утворена 
двома рядами обмежувачів через 0,5 м, висотою 10 см.

Коло — помічено брусками з розривом 1 м, діа-
метр усередині 3 м.

Ворота — ширина 0,9 м, висота 1,2 м, верхня пе-
рекладина вільно лежить на стійках.

Зигзаг  — п’ять прямолінійних відрізків шири-
ною 80 см, довжиною 3 м (рахуючи від осі) з’єднаних 
під прямим кутом.

Стоп-лінія  — на  асфальті квадрат, сторона яко-
го дорівнює 1 м, на його дальшій стороні перпенди-
кулярно до  напрямку руху білою фарбою нанесена 
лінія завширшки 10  см, завдовжки 1  м, яка означає 
«стоп».

Подолання етапу:
Вісімка. Учасник в’їжджає у фігуру вздовж дотич-

ної в розрив шириною 1 м, розвертається в першому 
колі, потім у  другому у  зворотному напрямку і  виїж-
джає через другий розрив. Місце заїзду і виїзду помі-
чено кеглями;

Гойдалка. Учасник в’їжджає на  дошку по  кінцю, 
призначеному для в’їзду та опускається вниз під дією 
власної ваги.

Колія. Учасник проїжджає по колії.
Коло — учасник заїжджає через розрив, поміче-

ний кеглями, у середину кола, розвертається там і ви-
їжджає через розрив назад.

Ворота. Учасник проїжджає через ворота.
Зиґзаґ. Учасник проїжджає через фігуру у вказа-

ному напрямку.
Стоп-лінія. Учасник повинен зупинити велосипед 

так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-лінією.
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Можливі помилки та штрафи
Штрафи по одному балу призначаються за:

Збиття фішки, стійки або їх об’їзд.
Кожен заїзд за обмежувальну лінію.
Кожен дотик ногою до землі.
Недоїзд до стоп-лінії.

Штрафи по п’ять балів призначаються за:
Виїзд двома колесами за  обмежувальну лінію, 

за падіння та переїзд стоп-лінії.
За  об’їзд або пропуск якоїсь фігури учасник посі-

дає місце після тих, які пройшли всю дистанцію.

Додаток 9
УМОВИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ СВЯТА

Керівник команди, прибувши на  місце змагань, 
зобов’язаний:

1. Зареєструвати команду та кількість усіх учасни-
ків у мандатній комісії.

2. Розмістити табір та оформити його у спеціально 
відведеному місці.

3. Провести інструктаж з  питань охорони праці 
і правил безпеки.

4. Своєчасно інформувати ГСК про  порушення 
учасниками змагання правил безпеки, про  травми 
та нещасні випадки, а також про захворювання та від-
сутність членів команди.

5. Воду для приготування їжі й пиття брати тільки 
у відведеному місці.

6. Забезпечити виконання правил користування 
вогнем і небезпечними предметами, а також порядку 
та санітарного стану.

7. Мити посуд у відведеному місці.

Забороняється:
1. Залишати територію табору.
2. Рубати зелені насадження.
3. Розпалювати вогонь у  місцях, не  пристосова-

них для цього, особливо на території лісового маси-
ву.

Володимир Гетьман
НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ  

УКРАЇНИ

У книжці розповідається про національні природні 
парки України, їхні природні, історико-культурні та ре-
креаційні ресурси. Найбільш повно і ґрунтовно розкрито 
одну з основних їхніх функцій — рекреаційну. Різновидом 
рекреаційної діяльності національних природних парків 
є екскурсійна. Детально описано еколого-освітні стежки, 
якими організовують екскурсії для відвідувачів націо-
нальних природних парків. 

Для викладачів, студентів, туристів і тих, хто любить подо-
рожувати й цікавиться природою та історією України.

Радимо придбати

Замовити книжки видавництва «Шкільний світ» можна 
за тел. 0-44-284-24-50  

або надіславши sms-повідомлення такого змісту:  
«Хочу замовити книжки» на номер 0-67-408-84-73, 

або електронним листом на адресу metodika@meta.ua (обов’язково вкажіть свій телефон),  
або через представництва в областях.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Мінімальне замовлення поштою — 2 книжки!  
Зміст книжок читайте у розділі «Книжки»  на сайті www.osvitaua.com


