
РЕГЛАМЕНТ 

щодо проведення XІ Обласного скаутського практикуму 

«Гілея – 2019: Народи великого лугу»  

 

На виконання концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» запорізький обласний скаутський практикум «Гілея-2019» є 

складовою частиною системи національно-патріотичного виховання і 

краєзнавчої роботи з учнівською молоддю комунального закладу 

«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради (далі КЗ «Центр туризму» 

ЗОР). Тематика освітньої програми заходу присвячена культурним здобуткам 

народів Великого Лугу. 

 

1. Мета: 

Поширення  скаутського руху в Запорізькій області на засадах 

патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій та 

національних цінностей Українського народу.  

 

2. Основні завдання: 

 

- стимулювання розвитку патріотичного почуття у скаутів; 

- громадянське, духовне та екологічне виховання учнівської молоді; 

- долучення учнівської молоді та освітян до Запорізького скаутингу.  

- заохочення до здорового способу життя, зміцнення духовного й 

фізичного здоров’я в учасників заходу. 

- пробудження мотивації у скаутів до туристсько-краєзнавчої 

діяльності; 

- підтримка та розвиток в опануванні військових професій; 

- виховання особистості в колективі через дитяче самоврядування.   

 

3. Місце і час проведення 

 

Запорізький обласний скаутський практикум «Гілея-2019» буде 

проводиться у місті Енергодар на території Іванівського лісництва з 24 по 26 

вересня 2019 року. 

 

4. Керівництво 

 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням експедиції-

практикуму і методичне забезпечення здійснює КЗ «Центр туризму» ЗОР за 



підтримки Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, а також 

Запорізької обласної дитячої скаутської організації «Слідопит». 

Керівник Практикуму:  Ніколаєв Олексій Сергійович, методист  

КЗ «Центр туризму» ЗОР. 

Конт. тел. (061) 224-02-70, м.т. (050)169-69-20, (097)940-45-23.  

E-mail: kray_zoctkum@ukr.net     

Додаткова інформація на сайті: www.zoctkum.ucoz.ua, розділ 

«краєзнавчий відділ\план массових заходів». 

 

5. Фінансування 

 

Витрати на проїзд, харчування, проживання учасників, керівників груп – 

за рахунок місцевих органів освіти, навчальних закладів і залучених коштів 

згідно чинного законодавства. 

Організаційні витрати на проведення практикуму здійснюються за 

рахунок КЗ «Центр туризму» ЗОР. 

6. Учасники 

 

У практикумі беруть участь представники міст і районів області з числа 

учнів, вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 

членів дитячих та молодіжних громадських організацій, зацікавлених в 

участі у Скаутському Русі.                                               

Рекомендований кількісний склад делегації – 10 осіб: 8 дітей від 9 до 18 

років, керівник і заступник керівника групи. У тому випадку, якщо кількість 

команди нараховує менш за 6 чоловік то вона бере участь у практикумі поза 

конкурсом. Вік учасників від 9 до 18 років. Діти, яким виповнилося 18 років 

можуть брати участь як представники оргкомітету практикуму. Діти, яким не 

виповнилося 9 років на момент проходження практикуму можуть брати 

участь в заході поза конкурсом в рамках підготовки до наступного року.  

Учасники повинні мати особисте та командне спорядження, необхідне 

для автономного проживання у польових умовах та облаштування табору. 

Учасники можуть мати однострій, патрульні прапорці чи прапор своєї 

організації, нашивки та відзнаки. 

Керівники груп призначаються наказом районного (міського) відділу 

(управління) освіти, на яких покладається відповідальність за збереження 

життя та здоров’я учасників. 

Функціонування табору команди здійснюється відповідно до 

затвердженого «Порядку функціонування тимчасового наметового містечка». 

Керівник команди несе відповідальність за санітарний стан території, 

закріпленої за ним комендантом, виконання вимог санітарних норм згідно 

чинного законодавства» 

Використання продуктів харчування, що швидко псуються у 

тимчасовому наметовому містечку КЗ «Центр туризму» ЗОР заборонено 

(сало, ковбаси, вершкове масло, молочні продукти тощо згідно наказу 

Міністероства охорони здоров’я України від 07.02.2012  № 89). 

Організатори практикуму забезпечують команди питною водою. 

mailto:kray_zoctkum@ukr.net
http://www.zoctkum.ucoz.ua/


 

7. Документація та термін її подання 

 

Письмове підтвердження про участь у обласному польовому практикумі 

надсилається до 10.09.2019 р. на адресу КЗ «Центр туризму» ЗОР:  69091, м. 

Запоріжжя,   вул. Немировича-Данченка, 46-а, тел.(061) 224-24-71; факс (061) 

224-02-71; електронною поштою: kray_zoctkum@ukr.net 

Іменні заявки на участь команд у практикумі подається виключно за 

формою додатку 1, завірені підписом і печаткою начальника рай.(міськ.) відділу 

освіти або керівника навчального закладу, а також печаткою медичного 

закладу, подаються до мандатної комісії в день заїзду та в електронному 

вигляді до 10 вересня 2019 року. 

Разом з іменною заявкою керівникам команд потрібно подати в мандатну 

комісію наступні документи: 

- копії паспортів учасників (на учнів до 16 років – свідоцтв про 

народження), завірені підписом і печаткою керівника навчального 

закладу; 

- для учасників, які не мають паспортів – учнівські (студентські) 

квитки, дійсні на 2019-2020 н.р. або довідки з місця навчання на 2019-

2020 н.р. виключно за формою додатку 2. Учнівські квитки, 

виготовлені поліграфічним способом, та довідки з місця навчання, 

мають бути завірені підписом директора навчального закладу та 

печаткою, що перекриває фотографію не менше ніж на третину. 

Також додатково повинна бути завірена печаткою інформація про рік 

навчання (кожен навчальний рік окремо).  

- страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників, дійсні на час 

проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати 

страховий захист від нещасних випадків, які сталися під час занять 

спортом; 

- медичні книжки (копії, завірені печаткою керівника закладу) керівників 

команд; 

- наказ закладу щодо участі команди в практикумі, у якому зазначено 

про проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності з учасниками 

змагань (для команд КЗ «Центр туризму» ЗОР – журнал реєстрації 

інструктажів із безпеки життєдіяльності з гуртківцями). 

 

8. ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ 

 

XІ Запорізький обласний практикум «Гілея-2019: Народи Великого 

лугу» має наступні програмні складові: 

1.  Активітети (інтерактивні заняття) 

2.  Конкурси 

3.  Ігри 

4.  Екологічні (природохоронні) акції. 

Орієнтовна програма практикуму наведена в додатку 3 



Участь у всіх заходах, які регламентує програма практикуму 

обов’язкова. У випадку, як що команда не бере участь у поза заліковому 

заході, їй нараховується у рейтинг додаткові штрафні бали. Кількість 

штрафних балів визначається головною суддівською колегією.  

 

8.1. КОНКУРСНА ТА ІГРОВА ПРОГРАМА (ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК) 

 

8.1.1. ТУРНІР «СКІФСЬКИЙ ЛУЧНИК» 

 

Турнір уявляє собою змагання зі стрільби з традиційних луків. 

Учасникам будуть наданий весь необхідний інвентар. Завдання набрати 

якомога більше балів. Виграє команда, яка набрала більшу кількість балів.   

Кількість учасників турніру від команди – 6 осіб 

Кількість пострілів на людину – 5-ть 

Відстань від мішені – від 5-ти до 10-ти метрів 

Розмір мішені –  

 

8.1.2. НІЧНА ГРА «ПЛАСТУН» 

 

У грі можуть брати участь від 6-ти до 8-ми представників від команди. 

Гра побудована за принципом квесту з елементами нічного орієнтування. 

Перед початком гри учасники отримують карти та підказки для вирішення 

завдань гри. Змагальним елементом є швидкість проходження маршруту гри 

та якість виконання фінального завдання. Команда отримує дві оцінки: одна 

оцінка у часовому форматі (швидкість проходження маршруту), а другу за 

якість виконання фінального завдання. У випадку суперечливих питань 

вирішальним є якість виконання фінального завдання гри.  

Кінцеві умови проведення квесту будуть доведені до відому керівників 

на першій нараді 24-го вересня 2019 року 

  

8.1.3. КВЕСТ «ШЛЯХ З ВАРЯГ В ГРЕКИ» 

 

У квесті беруть участь 6 представників від команди. Квест буде 

проходити на території плавнів Іванівського лісництва з елементами 

веслування на байдарці, орієнтування на місцевості та командоутворюючіх 

завдань. Кожне завдання має бути несподіваним для учасників. Тому, 

виходячи з цієї умови додатковий опис завдань команди отримають 

безпосередньо перед проходженням завдань квесту. Всі інтелектуальні 

завдання будуть зв’язані з тематикою квесту.  

 

8.1.4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «НАРОДИ ВЕЛИКОГО ЛУГУ» 

Форма гри є інтерактивною і побудована за тестовою формою. На кожне 

питання даються 4 варіанти відповіді. У грі беруть участь по щіть  

представники від команди. За кожну вірну відповідь командам 

нараховуються бонусні бали. Виграє та команда, яка назбирала більшу 

кількість бонусних балів. 



 

8.2. ОПИС ВИХОВНИХ ТА ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ (ПОЗА ЗАЛІКОМ) 

 

8.2.1. Вечір Знайомств «Таланти Гілеї-2019» 

У вечорі беруть участь талановиті учасники скаутських патрулів і 

команд практикуму, які можуть проявити свої творчі здібності за напрямками 

музики, танців, акробатики, літератури, поезії тощо. Кількість талантів, які 

може продемонструвати команда – до двох номерів. Оцінка учасників 

відбувається за експертною індивідуальною оцінкою. Кращі номери 

нагороджуються грамотами КЗ «Центр туризму» ЗОР 

 

8.2.2. Вечір пам’яті героїв України 

 

Вечір має виховну мету. Проводиться у вечірній час з демонстрацією 

фільмів за тематикою заходу та зустріччю з ветеранами АТО, істориками та 

краєзнавцями. У заході скаутські патрулі та команди беруть участь у 

повному складі. 

 

8.2.3. Гра «Природоохоронний десант»  

 

Гра проводиться в останній день практикуму. Команди мають 

заздалегідь підготуватися: взяти з собою пакети для сміття та печатки. 

Виграє та команда, яка за контрольний час назбирає більшу кількість сміття.  

 

9. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

9.1. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у конкурсній програмі Гри, 

нагороджуються грамотами КЗ «Центр туризму» ЗОР. Команди, які посіли І, 

ІІ, ІІІ місця у загальному заліку нагороджуються грамотами КЗ «Центр 

туризму» ЗОР та кубками. 

9.2. Керівники команд, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у загальному заліку, 

нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

9.3. Рейтинг участі районів/міст/ОТГ у Практикумі розраховується 

відповідно до Умов проведення обласного огляду-конкурсу на кращу 

організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі(місті) Запорізької 

області: 

За участь: 

        5 балів за кожну команду; 

Призові бали:  

За зайняті місця в комплексному заліку: 
1 місце – 15 балів;               4 місце – 6 балів; 

2 місце – 12 балів;               5 місце – 4 бали; 

3 місце – 10 балів;               6 місце – 2 бали. 

 
 



        Додаток 1  
до регламенту 
проведення  
XІ Обласного 
скаутського 
практикуму «Гілея 2019: 
Народи Великого Лугу» 

 

 

З А Я В К А 

на участь в XІ обласному скаутському практикуму  

«Гілея – 2019» 

з 24 по 26.09.2019 р. 

 

Просимо допустити до участі у практикумі команду, скаутський патруль 

або інше формування 

________________________________________________________________ 

       рай (міськ) відділу освіти (навчального закладу) 

у такому складі: 

 

№  

з/р 

Прізвище, ім’я  

учасника 

Рік 

народження, 

клас 

№ св-ва про 

народження, 

або серія і  

№ паспорта 

Домашня 

адреса, 

телефон 

Дозвіл 

лікаря на 

участь у 

практикумі 

(підпис, 

печатка 

лікаря) 

1.      

 

 

Керівник команди  ________________________________________________ 
                                                                           (П.І.Б., посада контактний телефон) 

Заступник керівника_______________________________________________ 
                                                                            (П.І.Б.,посада контактний телефон) 

 

Всього допущено ___________________________________чоловік 
                                                                               (прописом) 

 

Лікар _______________________      __________________________________                     
                          (підпис лікаря)                                                   (П.І.Б. лікаря) 

М.П. 

медзакладу        
 

Начальник рай(міськ)ВО 

(навчального закладу)                  _______________       ______________ 
                                                                (підпис)                                      (П.І.Б.)             

М.П. 



Додаток 2  
до регламенту 
проведення  
XІ Обласного 
скаутського 
практикуму «Гілея 2019: 
Народи Великого Лугу» 

 
 

Довідка з місця навчання 

 

 

Дана  ______________________________, _________ р.н., 

(П.І.Б. учня)                             (рік 

народження) 

в  тому,  що  він  (вона)  у 20__-20__ навчальному році  

 

навчається в _______ класі __________________________ 

(назва навчального закладу) 

 

 

Керівник навчального закладу          ___________          (_______________) 

(підпис)                               

(прізвище) 
  

М.П. 

 

 

фото 

3 × 4 см 



Додаток 3  
до регламенту 
проведення  
XІ Обласного 
скаутського 
практикуму «Гілея 2019: 
Народи Великого Лугу» 

 

ПРОГРАМА 

XІ Обласного скаутського практикуму «Гілея – 2019» 

(м. Енергодар; 24-26.09.2019 р.) 

Дата Час Зміст заходів 

24.09.2019 

вівторок 

11.00-13.00 Заїзд учасників.  

13.00-14.00 Обід 

14.00-15.00 Реєстрація учасників 

15.00-16.00 Відкриття практикуму 

16.00-17.00 Нарада з представниками команд 

16.30-18.30 Турнір «Скіфський лучник» 

19.30-20.00 Вечеря  

20:00-21:30 Вечір знайомств «Таланти Гілеї-2019» 

22:00- 23:00 Нічна гра «Пластун» 

25.09.2019 

середа 

7:00-7:30 Підйом та ранкове вмивання 

7:30-8:30 Сніданок 

9.00-9:30 Ранкове шикування  

10.00-11.00 Активітет «Шлях з 

Варяг в Греки» 

Активітет «Утилізація та 

сортування сміття в 

поході» 

11.30-13.00 Активітет «Техніка 

веслування на 

байдарці» 

Активітет «Народи 

Великого Лугу» 

13.00-14.00 Обід  

14:00-18:00 Гра квест «Шлях із Варяг в Греки» 

18:00-19:00 Вечеря 

19:30-20.00 Виконання фінальних завдань квесту «Шлях із 

Варяг в Греки» 

20.00-21.30 Вечір пам’яті героїв України 

21.30-23.00 Патріотична дискотека 

26.09.2019 

четвер 

7:00 – 7:30 Підйом та ранкове вмивання 

7:30 – 8:30 Сніданок 

8.30-9.00 Ранкове шикування  

9.00-10.00 Гра «Природоохоронний десант»  

11.00-13.00 Згортання табору.  

13.00-14.00 Урочисте закриття практикуму 

14.00-17.00 Роз’їзд учасників 

 


