АНОТАЦІЯ
досвіду роботи Кондратенка Олександра Миколайовича методиста І
категорії Комунального закладу «Харківська обласна станція юних
туристів» Харківської обласної ради
Кондратенко Олександр Миколайович працює у колективі Комунального
закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради
з 1991 року на посаді керівника туристських гуртків, з 2003 року на посаді
методиста відділу туризму та спортивного орієнтування. Нагороджений
знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2010 рік),
«Василь Сухомлинський» (2016 рік).
Методист Кондратенко Олександр Миколайович працює над науковометодичною проблемою «Формування професійної компетентності
педагога, організатора туристської роботи з учнівською молоддю - шлях
до особистісного розвитку вихованця та його соціалізації в сучасному
суспільстві».
Актуальність зазначеної проблеми не викликає сумніву, бо на сучасному
етапі розвитку України, враховуючи воєнні дії на Донбасі, гостро постає
питання виховання здорової у моральному та фізичному розумінні особистості,
патріота, захисника своєї Батьківщини. Саме дитячий туризм сприяє
досягненню поставленої мети. Як методист Кондратенко О.М. велику увагу
приділяє роботі з педагогічними кадрами закладів освіти Харківщини, бо
переконаний, що знання, уміння, навички педагога обов’язково будуть передані
його вихованцям. У своїй діяльності. Кондратенко О.М використовує сучасні
педагогічні технології: майстер – класи, семінари – практикуми, квести,
змагання тощо. Система методичної роботи Кондратенко О.М. представлена на
схемі (Рис. 1).
Саме завдяки активній творчій діяльності Кондратенка О.М. створені та
активно діють клуби, секції, товариства у різних куточках Харківської області,
зокрема:
- секції водного туризму у Центрі дитячої та юнацької творчості №2
Харківської міської ради (тренер Тимченко С.М.);
- гуртки з видів спортивного туризму Центру позашкільної освіти «Старт»
Харківської міської ради ( керівник гуртків Щербакова А.П.).
- клуб «Мандрівник» Нововодолазької гімназії Нововодолазького району
Харківської області ( керівник Тиндик С.М.);
- гуртки водного туризму Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Первомайської міської ради Харківської області ( керівник
Ковалик О.Б.);
- гуртки з видів спортивного туризму Центру позашкільної освіти
Малинівської об’єднаної територіальної громади Харківської області
(тренер Бєлов С.В.).
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Кондратенко Олександр Миколайович тісно співпрацює з Харківською
обласною федерацією спортивного туризму, Харківським обласним туристсько
– спортивним союзом, Харківською державною академією фізичної культури.
Методист Кондратенко О.М. на громадських засадах очолює Маршрутнокваліфікаційну комісію Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації. За останні 5 років МКК здійснила випуск 253 груп у
ступеневі та 49 груп у категорійні походи, переважно пішохідні, водні.
Постійно ведеться інформаційно-методичне забезпечення керівників похідних
груп, надаються кваліфіковані консультації.
Кондратенко О.М. працює над підвищенням професійної компетентності
шляхом самоосвіти, участі у семінарах – практикумах районного, обласного
рівнів. Систематично бере участь у суддівстві Всеукраїнських змагань та
конкурсів:
- Чемпіонату України зі спортивних туристських походів учнівської та
студентської молоді – 2013 рік;
- Чемпіонату України зі спортивних туристських походів учнівської та
студентської молоді – 2014 рік;
- Чемпіонату України зі спортивних туристських походів учнівської та
студентської молоді – 2015 рік;
- Кубку України з велосипедного туризму (м. Кіровоград) – 2015 рік
- Чемпіонату світу зі спортивних туристських походів – 2016 рік;
- Чемпіонату України зі спортивних туристських походів учнівської та
студентської молоді – 2016 рік;
- Чемпіонату України зі спортивних туристських походів учнівської та
студентської молоді ( заочно)– 2017рік.
Кондратенко О.М. щорічно бере участь у роботі засідань методичної,
педагогічної рад, активно виступає з науковими доповідями, знайомить
педагогів з новинками психолого-педагогічної літератури. Ним підготовлені,
надруковані та направлені туристським організаторам Харківщини такі
матеріали:
1. Організація та проведення водного походу на байдарках (2005 рік);
2. Організація та проведення масового походу І категорії складності по
Харківській області (2005 рік);
3. Орієнтовні плани-конспекти занять гуртків туристсько-краєзнавчого
профілю ( подолання водних перешкод) (2005 рік);
4. Підготовка і проведення масових заходів з туризму (2006 рік);
5. Мандруємо рідним краєм (2008 рік);
6. Забезпечення суддівства змагань зі спортивного туризму (2008 рік);
7. Методичні поради щодо складання та суддівства звіту про туристськокраєзнавчу подорож з учнівською та студентською молоддю (2009 рік);
8. Туристські походи по місцях бойової слави (70-річчю визволення Харкова
від фашистських загарбників присвячується) (2012 рік);
9. Організація та проведення водного походу (2012 рік);
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10. Формування всебічного розвитку учасників туристських походів (2013
рік);
11. Техніка безпеки у водному поході (2013 рік);
12. Деякі питання проведення категорійного водного походу (2014 рік);
13. Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям
(випуск 2) Київ (2013 рік, 2015 рік);
14. Практичні заняття з вихованцями гуртків водного туризму ( до «Робочого
зошиту занять гуртків спортивно-туристського напряму») (2013 рік);
15. Маршрути водних походів Лівобережною Україною (2017рік).
Багаторічний досвід методичної роботи Кондратенка О.М. побудований на
таких принципах:
 Відповідність діяльності методиста вимогам сьогодення до
позашкільного закладу освіти;
 Творчість у вирішенні організаційних, навчальних, виховних
завдань з розвитку туристсько-краєзнавчої роботи;
 Науковість, що вимагає постійного підвищення професійних знань
основ педагогіки, психології, туризмознавства, зв’язків з ВНЗ;
 Системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту,
форм, методів позашкільної освіти;
 Послідовність, наступність, безперервність, масовість, що вимагає
всебічного охоплення педагогів різними формами методичної
роботи протягом навчального року.
Використання вищезазначених принципів у своїй педагогічній та
методичній діяльності, дало можливість Кондратенку О.М. створити у
Харківському регіоні дитячий та педагогічний колективи однодумців,
захоплених туризмом та сформувати власний імідж педагога-методиста творчої особистості.

