УМОВИ
ІV міського конкурсу-гри юних краєзнавців м. Києва
«Краєзнавчий калейдоскоп»
І. Мета і завдання конкурсу-гри
На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від
27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р «Про
затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», пп. 5, 27 Плану дій щодо
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2017-2020 роки; плану масових заходів Київського центру дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання на 2018 рік
проводиться ІV міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий
калейдоскоп»
Мета конкурсу-гри: вдосконалення національно-патріотичного та
громадянського виховання підростаючого покоління, залучення учнівської
молоді до ґрунтовного вивчення історичної та культурної спадщини,
природних багатств рідного краю, популяризація музейних експозицій м.
Києва
Завдання конкурсу-гри :
виховання духовно багатої, гармонійно розвинутої особистості;
закріплення та поглиблення знань з історії рідного краю та
довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів;
активізація пошуково-дослідницьких робіт з історії рідного краю;
пропаганда та залучення учнівської молоді до активної
туристсько-краєзнавчої діяльності.
ІІ. Учасники конкурсу-гри
До участі в конкурсі-грі запрошуються учні загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва за віковими категоріями:
І – молодша вікова група (5-6 клас);
ІІ – середня вікова група (7-8 клас);
ІІІ – старша вікова група (9-10 клас).
Для участі у конкурсі навчальний заклад направляє не більше однієї
команди однієї вікової групи. Склад команди: 4 учні і керівник команди.

ІV. Терміни та місце проведення гри-конкурсу
ІV міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»
проводиться 17.02.2018 року в Музейно-виставковому центрі «Музей
історії м. Києва» (вул. Богдана Хмельницького, 7, метро «Театральна»)
згідно стартового протоколу, що буде розміщений на сайті Київського центру
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного
виховання http://uacenter.info/.
V. Керівництво конкурсом
Загальне керівництво конкурсом здійснює Київський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання за
підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
київської міської ради (КМДА).
VІ. Умови конкурсу
Учасники конкурсу здійснюють підготовку за основними краєзнавчими
напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання різноманітних
завдань конкурсу-гри.
Для участі у конкурсі-грі подається попередня електронна заявка із
зазначенням даних про керівника групи (П.І.П., контактний телефон) та вік
учасників (e-mail: mcdut@ukr.net з позначкою «Заявка на «Краєзнавчий
калейдоскоп»). Попередні електронні заявки приймаються до 13.02.2018 р.
При реєстрації перед початком старту команда подає документи:
1) наказ навчального закладу про відповідальність керівника команди
за життя і здоров’я учасників конкурсу-гри;
2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу.
Керівники команд виконують запропоновані завдання. Отримані бали
додаються до загального заліку.
Вхідний квиток – 10 грн. (дорослі/діти).
VІІ. Зміст завдань конкурсу-гри «Краєзнавчий калейдоскоп»
1. Етап «Топографія» (спорядження суддівське)
- створення схеми за легендою з використанням зображення
топознаків, визначення масштабу схеми та запис його у вигляді числового та
іменованого масштабу (молодша вікова група);
- визначення об’єкту топографічної карти за заданим азимутом та
відстанню; абсолютної висоти точок та їх відносної висоти; крутизни схилу
між заданими горизонталями (середня вікова група;

- визначення прямокутних координат та об’єкту за заданими
географічними координатами; географічних координат та об’єкту за
заданими прямокутними координатами; прямокутних та географічних
координат заданого об’єкту (старша вікова група).
2. Етап «Видатні кияни»
Надаються картки двох типів: І – прізвище, ім᾿я, ім᾿я по батькові
видатних киян і фото (якщо воно існує), ІІ – їх найвагоміші досягнення
(подекуди з фотографіями споруд).
Видатні постаті киян належать до кола меценатів, архітекторів та
співаків. Період звершень цих людей припадає на ХІХ – ХХ ст.
Необхідно встановити відповідність між картками з іменами визначних
киян та картками їх досягнень. Кілька карток з досягненнями будуть зайві.
При постановці завдань враховуватимуться вікові особливості учасників гриконкурсу (молодша, середня, старша групи).
3. Етап «Українські рушники»
Виконуючи завдання цього етапу
- співставити зображення символу з його назвою (молодша група);
- співставити зображення символу з його назвою, пояснити значення
символу (середня група);
- визначити, до якого типу за призначенням відноситься
запропонований рушник (старша група).
4. Етап «Літературний персонаж»
Завдання: за зображенням (малюнком, репродукцією) визначити назву
прозового чи ліричного твору. Ілюстративний матеріал співвіднесений з
творами чинної шкільної програми з української літератури відповідно до
вікових категорій учасників гри-конкурсу (молодша, середня, старша групи).
5. Етап «Реставрація» музейного предмета»
- «реставрувати» музейний предмет (молодша група);
- «реставрувати» музейний предмет, визначити його назву та
призначення (середня група);
- «реставрувати» музейний предмет, визначити його назву,
призначення та період виготовлення (старша група).
6. Етап для керівників «Топографічна карта Києва»
- співставити зображення музеїв центральної частини міста з
позначками на карті міста Києва;
- зорієнтувати карту за компасом та визначити азимути, за якими
знаходяться дані музеї від початкової точки на карті.

VІІІ. Підведення підсумків та нагородження
Результат команди визначається сумою балів, набраних під час
виконання всіх завдань.
Команди, які посіли І – ІІІ місце, нагороджуються Грамотами КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання».
З питань організації та проведення міської тематичної гри-конкурсу
можна звертатися за телефоном 529-30-02.

