
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

«СТЕЖКАМИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Це  Положення  визначає  порядок  організації  та  проведення  конкурсу  

туристичних маршрутів «Стежками Назарія Яремчука»  (далі – Конкурс) за  

біографічними відомостями та життєвим шляхом відомого українського співака, 

Героя України, Народного артиста  України, географа Назарія Назаровича Яремчука.   

1.2. Конкурс започаткований географічним факультетом Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та родиною Н.Н. Яремчука.   

1.3. Організатор Конкурсу – географічний факультет Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (далі – Організатор).  

 

2. Мета   

 2.1.   Створення туристичних маршрутів на основі біографічних фактів життя і 

творчості відомого українського співака, уродженця м. Вижниця Чернівецької 

області Назарія Назаровича Яремчука, популяризація його пісенної та суспільної 

спадщини, актуалізація уваги до природних, культурних пам’яток та подій, 

пов’язаних з біографією співака. 

 

3. Завдання 

3.1. Розробити туристичний маршрут та текст екскурсійного супроводу для 

ознайомлення з об’єктами,  пам’ятками та місцями, пов’язаними з особистістю Н.Н. 

Яремчука, історичними подіями його життєвого шляху та родини.  

 

4. Умови проведення   

 

4.1. Конкурс проводиться з 30.10. 2021 року до 30.11. 2021 року на базі 

географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

4.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнівської та 

студентської молоді. 

            Участь у Конкурсі може бути як індивідуальною, так і колективною.  

 4.3. Для участі в Конкурсі з 30.10. 2021 року до 15.11.2021 року потрібно 

зареєструватися за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1Nt0EqUfDSgCAFAKy3Y1EGH0OVVoajSJQJeUHsX

dREDg/edit та надати відповіді на питання Анкети-заявки учасника.   

 4.4.  Для усіх зареєстрованих осіб і команд Організатор проведе онлайн-

консультації на платформі Google Meet, що допоможе заявникам підготувати їхні 

проєкти. Про місце та час проведення консультацій учасники будуть 

поінформовані додатково.                        

 4.5. Розроблені маршрути надсилаються на розгляд журі конкурсу на електронну 

адресу zh.buchko@chnu.edu.ua  до 18.00 години  25 листопада 2021 року, зокрема:  

- текст екскурсії (з назвою, вступом, основною частиною, висновком) 

- паспорти (картки) екскурсійних об’єктів;  

- схема маршруту екскурсії   (шлях проходження туристичної групи, пов’язаний з 

процесом послідовного показу об’єктів і розповіді). 

https://docs.google.com/forms/d/1Nt0EqUfDSgCAFAKy3Y1EGH0OVVoajSJQJeUHsXdREDg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Nt0EqUfDSgCAFAKy3Y1EGH0OVVoajSJQJeUHsXdREDg/edit
mailto:zh.buchko@chnu.edu.ua


                 Зразки документів будуть надіслані зареєстрованим учасникам Конкурсу 

на вказану у реєстраційній формі електронну адресу. 

    

5. Організаційні питання 

 

5.1.  До проведення Конкурсу залучаються учні шкіл, студенти передвищої та вищої 

освіти незалежно від місця проживання та навчання. 

5.2. Для визначення переможців конкурсу створюється журі, склад якого 

погоджується з засновниками Конкурсу  та  затверджується окремим наказом 

Організатора. 

 

6. Критерії оцінювання  
 

6.1. Переможців Конкурсу визначає журі за найбільшою кількістю набраних ними 

балів за такими критеріями:  

- відповідність екскурсійного маршруту біографічним відомостям про Назарія 

Яремчука; 

- залучення об’єктів,  пам’яток та місць, пов’язаних з особистістю Н.Н. 

Яремчука, історичними подіями його життєвого шляху та родини;  

- повнота розкриття теми маршруту та доступність інформації для потенційних 

слухачів; 

- наявність всіх складових екскурсійного маршруту; 

- тематична та стилістична єдність маршруту; 

- правильне оформлення документації, наявність додаткових матеріалів; 

- якісне презентування (захист) маршруту. 

 

7. Нагородження переможців   

 

7.1. 29-30 листопада 2021 року учасниками буде проведено презентацію маршрутів. 

Журі оцінить маршрути відповідно до критеріїв та визначить переможців.  

7.2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів. 

Вони  отримають дипломи,  відзнаки та цінні призи. 

7.3. Найкращі два туристичних маршрути будуть запропоновані органам 

місцевого самоврядування для використання в екскурсійній діяльності. 

7.4. Відзначення учасників та переможців відбудеться 30 листопада 2021 року у 

приміщенні Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

       

8. Інформаційне забезпечення 

8.1.  Конкурс  анонсується ЗМІ, на сайтах Департаменту освіти та науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації, на сайті Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, у соцмережах. 

8.2.  Інформація про проведення та підсумки Конкурсу розміщується на Інтернет-

сторінці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

    


