Технологічна карта екскурсії
Тема екскурсії:

По землі, овіяній легендами

Тривалість:

4,5 - 5 годин

Відстань:

48 км.

Автор-розробки:

Нагарнюк Любов Петрівна

Зміст:

Історія села від заснування до наших днів, легенди та перекази, ландшафтна та
біологічна різноманітність краю.

Маршрут екскурсії:

Автовокзал смт. Чернігівка – початок села Новополтавка, чумацька криниця – залишки
церкви святителя Миколая, церковно – приходська школа, Братська могила радянських
воїнів, пам’ятний знак воїнам-землякам – Новополтавський кар’єр – Синя гора – початок
річки Молочної, залишки хутора Іскра.

Мета екскурсії:

Виховання почуття патріотизму, дбайливого ставлення та любові до рідного краю,
формування культури природокористування, сприяння популяризації та збереження
об’єктів історико – культурної та природної спадщини.

Вступ:

Сьогодні ми з вами побуваємо в селі Новополтавка, де проходив знаменитий Муравський
шлях, зупинимося біля давньої чумацької криниці, проїдемо по мальовничих вулицях
села, побуваємо біля руїн колишньої церкви, відвідаємо церковно – приходську школу, де
зараз розташована церква Святого чудотворця Миколая, здійснимо виробничу екскурсію
до Новополтавського кар’єру, піднімемося на другу за висотою гору Приазовської
височини Токмак Могилу, побачимо виток річки Молочної, залишки колишнього хутора
Іскра, помилуємося мальовничими краєвидами нашого краю та почуємо багато легенд,
якими овіяна ця земля.

Відрізок

Місця зупинок

Об’єкт показу

переміщення по

Тривалі

Основний зміст

Вказівки з організації

Методичні вказівки

сть

маршруту від місця
збору до останнього
пункту на конкретній
ділянці
1

2

3

Автовокзал селища

Автовокзал

Дорога до села

Чернігівка

селища

Новополтавка

4
15 хв.

Чернігівка
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Коротка розповідь про

Розповідь ведеться

район, його історію

через мікрофон під час

заснування та

руху автобусу до села

заснування села

Новополтавка

Новополтавка

Початок села

Авто зупинка

Чумацька

Новополтавка -

біля села
Новополтавка

15 хв.

Розповідь про

Автобус зупинити на

криниця, цілинна

Муравський шлях та

зупинці, пішохідна

ділянка

чумацьку криницю

екскурсія до чумацької
криниці.

7
На початку екскурсії
доречно буде розповідний
стиль висловлювання з
використанням прийомів
панорамного показу і
зорової реконструкції.
Розповідаючи про історію
заселення краю
рекомендується
використовувати прийоми
локалізації подій та
реконструкції з показом
фото із «Портфеля
екскурсовода»

Залишки церкви

Вулиця

Залишки церкви

Святого чудотворця

Калініна

Миколая

30 хв.

Історія про церкву

Автобус залишити на

Святого

Святого чудотворця

зупинці.

Чудотворця

Миколая, з

Відвідування туалету

Миколая,

відвідуванням,

Відвідування церкви

Розповідь про період

Пішохідний перехід до
братської могили

церковно –
приходська школа
Братська

братська

братська

15 хв.

могила радянських

могила

могила

Великої Вітчизняної

воїнів

радянських

радянських воїнів,

війни та відвідування

воїнів

братської могили

Українська хата по

українська

найстаріший

вулиці Каліновій

хата по вулиці

будинок села,

15 хв.

Каліновій

Розповідь про

Пішохідний перехід до

облаштування

української хати

українських будівель з
показом найстарішого
будинку в селі

Кафе – бар

Вулиця
Центральна

кафе – бар

30 хв.

Зупинка на обід,

Автобус залишити на

відвідування туалету

майданчику

Новополтавський

Новополтавськ

адміністративна

кар’єр

ий кар’єр

1 год.

Розповідь про історію

Автобус залишити біля

будівля, гірничий

заснування кар’єру, з

адміністративної

та дробильний

виробничою екскурсією будівлі, пішохідна

цехи, майстерня,

екскурсія на території

кар’єр

кар’єру
Розповідь про Могилу

Синя гора

Синя гора

Могила Токмак

30 хв.

Токмак та легенди, які

Автобус зупинити біля

пов’язані з нею

підніжжя гори.
Провести інструкцію по
техніці безпеки.
Пішохідна екскурсія на
вершину гори

Розповідь про малі
Початок річки

Залишки

Витоки річки

1 – 1, 5

ріки, історія хутора

Автобус залишити на

Молочної

хутора Іскра

Молочної,

годин

Іскра, розповідь про

ґрунтовій дорозі біля

залишки хутора

зниклих степових коней залишків хутора.

Іскра.

– тарпанів, рослинний

Після пікніку

світ нашого краю.

екскурсанти

Улаштувати пікнік на

повертаються до

природі.

автовокзалу в селищі
Чернігівка

