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Сучасна реформа загальноосвітньої школи спрямована на вдосконалення 

всієї справи навчання і виховання молоді, її підготовки до самостійного трудового 

життя. Вона ставить перед учителями вимоги щодо оптимального поєднання 

форм, засобів і методів педагогічного впливу на учнів, пробудження в них 

стійкого інтересу до пізнання світу. Одним з напрямів підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу з географії є позашкільна туристично-краєзнавча 

робота. Але подібна робота може бути організовувана й проведена у різних 

формах. І вже від того, як ці форми будуть реалізовані, залежить успішність та 

результативність позашкільної роботи, захопленість нею самих дітей-школярів, 

якість освітньо-виховної роботи тощо. Особливо актуальними в зв’язку із цим є 

питання туристично-краєзнавчої освіти молоді; активізації молодіжного 

краєзнавчого руху, популяризації туристсько-рекреаційних об’єктів, екскурсійних 

маршрутів регіону; підготовки кваліфікованих кадрів для потреби розвитку 

внутрішнього туризму.  

Саме задля цього вже вчетверте в нашому регіоні пройшла обласна дитяча 

виставка «Туристичні перлини Дніпропетровщини», цього року – на базі 

Червоноіванівської СЗШ Криничанського району. І вже традиційно, організована 

і проведена вона була на найвищому рівні, в черговий раз продемонструвала 

визначну роль й важливість науково-педагогічної роботи з учнівською молоддю в 

напрямі регіонального туризму й краєзнавства.  

  
Рис. 1 – Театралізованою виставою й чудовими домашніми стравами зустрічали 

гостей Виставки господарі – славетні криничани 

Всього в роботі Виставки взяли участь делегації з 24 адміністративно-

територіальних одиниць Дніпропетровської області – 16 районів й 8 міст 



обласного підпорядкування. На цій виставці діти-представники з кожної 

адміністративно-територіальної одиниці області, беручи участь в різноманітних 

конкурсах, намагаються якнайкраще представити туристичні ресурси своєї малої 

Батьківщини.  

Слід відзначити, по-перше, відмінну організацію самого «свята туризму», 

усіляке сприяння організаторів повному вираженню творчості й здібностей членів 

делегацій-учасників виставки, по-друге, результативну підготовку до участі в 

конкурсних змаганнях виставки учасників; по-третє, залучення до програми 

виставки спортивно-туристичних змагань в рамках конкурсу «Комбінована 

туристична естафета». 

В науковій та науково-популярній літературі склалася думка, що 

Дніпропетровський регіон небезпечний з екологічної точки зору. Це дійсно так, 

але небезпечна екологічна ситуація не скрізь. Регіон має розвинуту екомережу, 

наявні й важливі, національного значення, екологічні ядра . Значний й історико-

культурний потенціал області. Виникає питання, чи знають діти про рекреаційні 

ресурси ріднокраю, як можуть вони допомогти дорослим знайти нові об’єкти, 

підказати про цікаві шляхи та стежини? 

 
Рис. 2 – Карта зелених стежинок Дніпропетровщини, виконана вихованцями 

туристичного клубу Дитячо-юнацького центру Бабушкінського району 

 

Саме тому особливе місце в рамках Виставки відводилося конкурсу-

презентації «Зеленими стежками ріднокраю» – і за обсягом балів, що надавалися 



за участь делегації у Виставці, і за загальним враженням від різноманітних форм 

діяльності учасників-конкурсантів. 

Виставочні стенди, які обов’язково оформлювала кожна делегація, були 

яскравими, інформативними, відрізнялись творчим підходом. Для оформлення 

стендів використовувалися предмети народного побуту (рушники, горщики, 

макітри, домоткані ковдри ), макети селищ, історичних пам’яток, картини, 

фотостенди, банери, альбоми про участь в експедиціях ріднокраєм.  

До складу журі конкурсу були залучені провідні фахівці – визнані в країні та 

регіоні науковці, що багато років працюють на ниві розвитку й поширення 

сучасних форм позашкільної діяльності в напрямі географії, краєзнавства, 

туризму. Також на виставці працювало й альтернативне журі у складі студентів 

Дніпропетровського факультету Київського університету культури і мистецтв, 

чия точка зору врахована в якості оцінок з метою забезпечення неупередженості.  

Таким чином, у підсумку призові місця за методом сумарного балу в 

конкурсі «Зеленими стежками ріднокраю» за оцінками усіх суддів розподілилися 

наступним чином: 

 

Місце 
Команди з міст обласного 

підпорядкування 
Бали 

Команди з сільських 

районів 
Бали 

1 Дніпродзержинськ 48,75 Покровський  54,0 

2 Кривий Ріг  48,5 
Криворізький та 

Криничанський  
52,5 

3 Павлоград 43,5 
Апостолівський та 

Петропавлівський  
48,75 

 

Вважаємо, що радше один раз побачити, ніж сто разів почути... Хто не бачив 

цієї Виставки особисто – той багато чого втратив, але ми спробуємо в цій 

публікації «пройтися» по тих екологічних стежинках хоча б в загальних рисах, 

але навряд чи нам вдасться передати увесь той дух свята, завзятості юних 

туристів, дивні кольори природи Криничанського краю… Але, все ж… 

Команда м. Дніпродзержинська, за думкою членів журі, представила 

найяскравіше й найправильніше з методологічної точки зору свій виступ, 

розкрила найповніше тематику конкурсу, виконала в повному обсязі всі вимоги 

Положення Виставки щодо цього конкурсу. Крім того, саме делегація зазначеного 

міста зуміла подати свій виступ оригінально, нетрадиційно, цікаво. Так, 

оригінальність виступу команди учнів м. Дніпродзержинська заключалася в 

поєднанні екологічного підходу із національними традиціями українського 

народу, що найбільш відповідає тематиці виставки. Запропонований «зелений» 

турмаршрут прокладений частиною річища Орілі; учні, що представляли 

маршрут, самі безпосередньо брали в ньому участь. Розповідь супроводжена 

фотографічним матеріалом з турпоходу; картографічним твором із лінією 

маршруту, чітко позначеному на карті; представлена паспортна характеристика 

маршруту. Презентація-розповідь подана у творчому виді (як і вимагає 

Положення), із чітко продуманим сценарієм, тематичним оформленням в стилі 

«бренд території», у виді рольового ведення екскурсії. Нетрадиційність виступу 



команди доповнена й цікавою, обраною юними екскурсоводами, формою подання 

відомостей про похід. Зокрема, до виступу-захисту залучена методика 

театралізованого ведення екскурсії (турмаршрут представлений у вигляді 

подорожі за легендами, пов’язаними із Оріллю, діти екскурсоводи-актори 

представили окремі особливості місцевостей, якими прокладений маршрут. також 

цікаво обіграна тематика екологічної значущості найчистішої річки Європи, 

природної сезонності тощо).  

  
Рис. 3 – Разом із юними екскурсоводами із Дніпродзержинська ми віртуально 

пройшли на байдарках дивовижною Оріллю в усі сезони року… 

 

Також унікальною стала ідея оформлення виставкового павільйону команди, 

що представлений в якості «Річки – жіночого образу», яка прекрасна взимку, 

навесні, влітку й восени. Чудове оздоблення павільйону, оформлення території 

навколо нього, чітка й голосна промова юних екскурсоводів закріпили позитивне 

враження від вистави-захисту. Розповідь про «зелений» маршрут здійснена із 

методологічно абсолютно правильних позицій (форми роботи з екскурсійною 

групою, методи екскурсійної розповіді, екскурсійного показу, роботи з 

експонатами тощо). Ці методологічні прийоми дозволили учням-екскурсоводам 

провести історичні паралелі між минулим й майбутнім своєї малої Батьківщини. 

Тривалість розповіді повністю витримана в рамках вимог Положення. До того ж, 

слід відзначити, що на відміну від виступів багатьох інших команд-делегацій, 

участь у безпосередньому «екскурсійному дійстві» викладачів, вчителів, 

керівників учнівських колективів, була повністю відсутньою, діти абсолютно 

самостійно, чітко, впевнено, методологічно правильно провели виступ-захист 

свого проекту, самостійно, вичерпно й обґрунтовано надали відповіді на 

запитання членів журі. Вважаємо, що із урахуванням усіх вищевикладених 

чинників, команда м. Дніпродзержинська цілком заслужено має беззаперечне 

перше місце в конкурсі «Зеленими стежками ріднокраю». 

Команда юних туристів з м. Кривого Рогу виступила на конкурсі цілком 

достойно, грамотно розроблена програма «екскурсії-виступу», яскраво й повно 

оформлена виставкова експозиція, розкрита тематика виступу. З естетичної точки 

зору стендова експозиція команди була беззаперечною. Особливої уваги 

заслуговувала карта м. Кривого Рогу із зазначеними об’єктами, що становлять 



інтерес для «зеленого» туризму. Хоча, на цій карті не дотримана вимога 

відображення власне туристичних маршрутів, які й необхідно було б 

представляти на конкурсі-захисті. 

  
Рис. 4 – Дивовижні образи театралізованого дійства команди Кривого Рогу в 

незвичному ракурсі представили своє славетне місто 

 

Розповідь-екскурсія юних екскурсоводів з м. Кривого Рогу 

супроводжувалася театралізованою виставою-танцями танцювального гуртка. Це 

мало значний естетично-візуальний ефект, але, натомість, знизило певні оціночні 

показники через те, що, по-перше, танцювальний колектив аж ніяк насправді не 

пов'язаний із діяльністю туристичного гуртка, який представляв власні 

турмаршрути, до того ж , жодний із членів танцювального гуртка не бував на тих 

об’єктах та маршрутах, що представлялися, а по-друге, це значно перевищило 

лімітований обсяг часу, відведений на захист. Варто відзначити той факт, що в 

ролі екскурсоводів виступали чи не наймолодші учасники виставки, хлопчики, що 

тільки-но долучилися до роботи у туристсько-краєзнавчих гуртках, й для яких ця 

виставка справді стала суттєвим поштовхом до особистого вивчення ріднокраю 

по зелених стежинках (за їхніми власними словами, почутими у відповідь на 

запитання членів журі). Загальне враження, яке справив виступ-захист делегації 

м. Кривого Рогу, підтвердив вагомі досягнення туристсько-краєзнавчого руху, що 

розвивається в місті, зайвий раз довів, що саме завдяки невтомній праці 

керівників-ентузіастів Кривий Ріг є містом, в якому чи в не найкращому в країні 

стані перебуває туристична краєзнавча робота з учнівською молоддю. 

Для команди з м. Павлограда характерною рисою стало те, що юні 

екскурсоводи представили перш за все «практично значущі» екскурсійні 

маршрути й результати своєї роботи, які вже знайшли свій широкий суспільний 

резонанс. Так, був представлений водно-екскурсійний маршрут по р. Вовчій та 

Самарі. Самі діти-екскурсоводи не брали безпосередньої участі в маршруті, але є 

активними членами туристичного гуртка, в якому цей маршрут розроблявся, і, 

зокрема, розповідь дівчаток-екскурсоводів стосувалася їхніх друзів. Захист 

супроводжений мультимедійною презентацією фотозображень із походу, 

представлена паспортна характеристика турмаршруту, на картографічній основі 

нанесена лінія походу. Натомість, за окремими показниками форми роботи 

екскурсоводів, техніки ведення екскурсії-розповіді, науковості представленої 



інформації, можливо, певної традиційності виступу-презентації маршруту, 

команда обійняла саме третє призове місце. 

  
Рис. 5 – Із командою м. Павлограду ми пройшлися екостежинами Самаро-

Вовчанського Межиріччя, а невтомні «бджілки» з Петропавлівщини нагодували 

нас власно збираним медом 

 

  
Рис. 6 – В зелених шатах команд Покровського та Криничанського району 

відчуваєш усю велич природи Ріднокраю… 

 

Варто відзначити взагалі той факт, що майже всі команди учнів-

екскурсоводів вдало продумали кожну деталь свого власного виступу – від 

оформлення виставкового павільйону, до елементів одягу самих юних 

екскурсоводів. Тут дійсно неперевершеними були команди з Покровського, 

Криворізького, Криничанського, Апостолівського та Петропавлівського районів. 

Від віртуальних екскурсій, проведених дітьми, відчуваєш нестримне бажання 

одразу ж всі рекламовані природні дивосвіти побачити власновіч. 

Вважаємо, що на майбутнє необхідно також окремими призами заохочувати 

всіх тих дітей, які особисто демонструють власні навички й вміння під час 

виставки, презентують власне зроблені фотографії з походів, діляться 

особистісними враженнями від участі в турмаршрутах.  

З метою популяризації дитячого туризму, активізації патріотично-виховної 

роботи зі школярами необхідно докладати максимум можливого для активізації 

роботи із пропаганди дитячого туризму, краєзнавства та екскурсій, приділяти 

належну увагу організації екологічних екскурсійно-туристичних маршрутів, з 

історії, географії, геології, культури, архітектури, літератури ріднокраю, з 

подальшим використанням їх у навчальному процесі. 



В цьому, напевно, гарним прикладом та зразком може бути саме унікальна 

дитяча туристична виставка «Туристичні перлини Дніпропетровщини». Можна 

навіть сказати, що виставка перетворилася у своєрідний дитячий туристичний 

фестиваль, залучаючи до своєї орбіти все більшу кількість дітей та вчителів-

керівників, яким небайдуже майбутнє свого краю, які прагнуть змінити на краще 

стан туризму на Дніпропетровщині.  

Дитячо-юнацький й молодіжний туризм – це важливий спосіб формування 

ціннісних орієнтацій, морального оздоровлення й культурного розвитку молоді, 

один зі шляхів соціалізації особистості.  

Молоде покоління країни в сучасних економічних, демографічних, 

соціокультурних умовах не повинне втратити моральні орієнтири, опинитися поза 

суспільним середовищем, перед Українською державою сьогодні стоять 

першочергові завдання повернути молодому поколінню чудовий світ дитячого 

туризму й розвивати його в усіх формах та видах. 

НАШЕ ЗАВДАННЯ – допомогти дітям «відкрити» для себе свою 

Батьківщину, виховати їх свідомими громадянами.  
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