
 

Корисна інформація для гуртків 

«Юні туристи-краєзнавці» на період карантину з 16.03 по 03.04.2020 р. 

 (керівник Недря Т. В. 

 

1. Вивчаючи тему:Історія рідного краю. «Храми м. Кам'янця-Подільського» 

https://tsn.ua/osoblyva_ukraina/podilski-tovtri-nepovtorni-pagorbi-analogiv-

yakim-u-sviti-nemaye-310385.html 

 
ві 2. Вивчаючи тему: Подісьські Товтри подивитися фільм.   

https://7chudes.in.ua/nominaciyi/podilski.tovtru 

 

 

3.Умовні топографічні знаки.Ознайомитись з таблицями діючих топографічних 

знаків 

https://studfile.net/preview/561977/page|6/ 

 

 

https://tsn.ua/osoblyva_ukraina/podilski-tovtri-nepovtorni-pagorbi-analogiv-yakim-u-sviti-nemaye-310385.html
https://tsn.ua/osoblyva_ukraina/podilski-tovtri-nepovtorni-pagorbi-analogiv-yakim-u-sviti-nemaye-310385.html
https://7chudes.in.ua/nominaciyi/podilski.tovtru
https://studfile.net/preview/561977/page|6/


 

 

Дистанційне навчання гуртка  

«Юні туристи-краєзнавці»  

на період карантину з 04.04 по 24.04 

Керівник гуртка: Недря Т. В.  

ІІ півріччя 2019-2020 н.р.   

 

 

№ 

п/п 

Короткий зміст заняття Дата 

проведення 

Кількість 

годин 

теорет. практ. 

1 Компас, його будова , поняття про азимут.                   

Самостійна робота: знайти інформацію в інтернет-

ресурсах. https 

^//studfile.net/preview/561977/page|6/ 

відповідь подати в групі 

9.04 2  

2 Визначення азимуту. Завдання визначити азимут 

на об'єкт біля свого місця проживання. відповідь 

подати в групі 

11.04 4  

3 Умовні топографічні знаки. Самостійна робота: 

знайти інформацію в інтернет-ресурсах. https 

^//studfile.net/preview/561977/page|6/ 

 Відповідь подати в групі 

16.04 2  

4 Вправи з малювання  карти. Завдання: намалювати 

план - карту своєї кімнати, використовуючи 

топографічні знаки. Відповідь подати в групі 

18.04 4  

5 Історія рідного краю. Національні громади в 

Кам'янці. Пам'ятки історії рідного краю. 

Православні церкви середньовічного Кам'янця 

Завдання:. Прочитати С. О. Ганаба Моє місто 

Кам'янец-Подільський стр. 64-70 

 

23.04 2  

 

 

 



 

 

Дистанційне навчання гуртка  

«Юні туристи-краєзнавці»  

на період карантину з 24.04 по 11.05 

Керівник гуртка: Недря Т. В.  

ІІ півріччя 2019-2020 н.р.   

 

 

№ 

п/п 

Короткий зміст заняття Дата 

проведення 

Кількість 

годин 

теорет. практ. 

1 Умовні топографічні знаки. Самостійна робота: 

знайти інформацію в інтернет-ресурсах. https 

^//studfile.net/preview/561977/page|6/ 

 

25.04 4  

2 Природні особливості Поділля. Завдання: 

різномаїття рослинного світу Поділля  

 https://youtu.be/TXf7mACxg8o)  

 

30.04 2  

3 Національний парк « Подільські товтри» Вивчаючи 
тему: Подісьські Товтри подивитися фільм.  https 
^//7chudes.in.ua/nominaciyi/podilski.tovtru 

2.05 4  

4 Історія рідного краю. Завдання на тему:«Храми м. 

Кам'янця-Подільського» https 

^//ua.igotoworld.com/poi_catalog/3923 

 

7.05 2  

5 Зміст та напрямки краєзнавчих досліджень. 

Завдання: порядок краєзнавчого опитування під 

час подорожей. Планування маршруту походу 

вихідного дня. https://pidruch niki.com/turizm 

9.05 4  

 

 

 

 

https://pidruch/

