
 

 
  

В день туризму ми туристам  

Від душі бажать повинні,  

Щоб пеньок завжди був чистим  

Хліб і сіль - на скатертині.  

Щоб дорогу завжди знали, 

І з собою компас мали. 

Розбирались ви б в місцині, 

Щоб не були ноги сині!  



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ – УНІКАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ КОМПЛЕКС, ЩО 

ПОЄДНУЄ В СОБІ ПІЩАНІ ПУСТЕЛІ І ВЕЛИКІ ЛІСИ, КОВИЛОВІ СТЕПИ І МА-

ЛЬОВНИЧІ РІЧКИ, ЛАСКАВІ ТЕПЛІ ХВИЛІ ЧОРНОГО І АЗОВСЬКОГО МОРІВ; 

ОДИН З НАЙЧИСТІШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, КРАЙ НЕОЗОРИХ СКІФСЬКИХ 

СТЕПІВ, МАЛЬОВНИЧИХ ВИДІВ, БЕЗКРАЙНІХ САДІВ І ВИНОГРАДНИКІВ.  

ХЕРСОНЩИНА ТУРИСТИЧНА  

Впевнені, що Херсонщина туристична має велику перспективу. Вже сьогодні 

наш край вартий того, щоб відкривати світові свої унікальні природні багатства, са-

мобутність історії, культури, народних звичаїв і традицій і гостинно приймати ту-

ристів, які подорожують по Таврійській землі.  

Херсонська земля — це край заповідних територій, де розташовані близько 80 

об'єктів природно-заповідного фонду, два з 4-х біосферних заповідників України — 

Чорноморський і Асканія-Нова, які входять до всесвітньої мережі природних тери-

торій, що охороняються ЮНЕСКО, єдина в Європі пустеля — Олешківські піски – 

унікальний природний об'єкт, який не має аналогів не тільки в Україні, але і у всій 

Європі, екологічно чиста дельта Дніпра, цілющі грязі, лікувально-термальні і міне-

ральні води, унікальні соляні озера, історико-культурні об'єкти.  



З 04 по 06 жовтня на території  Нижньоторгаївського заказника 

проходили туристичні змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл 

району. Програма змагань складалася із 4 видів. А саме: особисті 

змагання на дистанції СМУГА ПЕРЕШКОД, командні змагання на 

дистанції СМУГА ПЕРЕШКОД, командні змагання із СПОРТИВ-

НОГО ОРІЄНТУВАННЯ, командні змагання ЕСТАФЕТА ІЗ РІЗ-

НИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ.  



В особистих змаганнях серед дівчат ІІ місце зайняла  

МАРЧУК АНАСТАСІЯ.  

За підсумками змагань наша команда завоювала: 

І місце - командні змагання на дистанції СМУГА ПЕРЕШКОД 

І місце - командні змагання із СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

ІІ місце - командні змагання ЕСТАФЕТА ІЗ РІЗНИХ ВИДІВ ТУ-

РИЗМУ.  

 

У зальному заліку ми вибороли  І місце 



Поряд з туристичними змаганнями проходили змагання крає-

знавців. Програма змагань була насиченою та доволі цікавою. 

Наша команда не відстала від туристів і також зайняла І місце.   



Наша адреса: 

смт. Нижні Сірогози, вул. Височина, 6 

Сайт: www.nsirogozy-zosh.edukit.rherson.ua 

Головний редактор:  А.О. Артеменко 

Випуск готували:  

Гаврилова Аліна,  

Петренко Юлія, Гармаш Максим 

Дизайн і комп’ютерна підтримка:  О.С.  Артеменко 

Загалом змагання були проведені на високому рівні, але це не 

головне. Більш важливим є згуртування учнівських колективів, 

які разом переживали гіркоту поразок та радість перемог, радісні 

усмішки на наших обличчях після підкорення чергового етапу, за-

доволення, яке отримали усі без винятку від цікавих споминів про 

наші щорічні подорожі, позитивний заряд, який нам подарували 

пісні біля вогнища під гітару. Тож, з нетерпінням будемо чекати 

на наступні змагання. 


