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Методичні матеріали містять умови проведення міських масових 

туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів з учнівською 

молоддю м.Києва організаційно-методичне забезпечення яких у І семестрі 

2019/2020 навчального року здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

 

 

 

 

Ухвалено до друку методичною радою КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

(протокол № 4 від 03.09.2019 р.) 

 

 

 

Керівник випуску Стешук В.М. – директор КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» 

 

Упорядник випуску Павлюк А.Ю. – заступник директора з методичної 

роботи КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму,  

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

 

01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26 

тел./факс: /044/ 529-43-58, 

е-mail: mcdut@ukr.net 

сайт: www.uacenter.info 
 

mailto:mcdut@ukr.net
http://www.uacenter.info/
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ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів  

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» з учнівською молоддю та освітянами м.Києва
1
  

на І семестр 2019-2020 н.р. 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1.  

Огляд музеїв, які 

підтверджують/присвоюють 

звання «Зразковий» 

Управління освіти 

районних в м. Києві 

державних 

адміністрацій  

вересень-

жовтень 

Павлюк А.Ю. 

Капшук Т.М. 

2.  

Засідання міського методичного 

об'єднання відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
10 вересня 

Адміністрація, 
завідуючі 
відділами 

3.  

Круглий стіл з громадськими 

національно-патріотичними 

організаціями 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
12 вересня 

Павлюк А.Ю. 

Капшук Т.М. 

4.  

Міська Акція учнівської молоді  

м. Києва «Пізнай свій край – 

пізнай себе» 

Русанівська 

набережна 
21  вересня 

Майдибура 
А.В., Рябих 
С.М., Лиховид 
О.В. 

5.  

Міський національно-

патріотичний фестиваль 

«Патріотичний Non-stoр», 

присвячений декаді заходів до 

Дня Захисника України 

ДП «Льодовий 

стадіон» 

(метро «Іпподром) 

28 вересня Капшук Т.М. 

6.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті змагання м. 

Києва з техніки велосипедного 

та водного туризму серед 

юнаків, присвячені Всесвітньому 

дню туризму 

ТЕЦ 

 (метро «Видубичі») 
29 вересня 

Шаповалов 
О.М., 
Шаповалова 
А.К., 
Федорченко І.І., 
Рудєв І.М. 

7.  

Районний етап Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

Заклади освіти 

м.Києва 
1-31 жовтня Майдибура А.В. 

                     
1
 Всі заходи проходять в рамках міської національно-патріотичної акції ї учнівської молоді  «З Україною в серці» 
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8.  
15 етап міської гри-конкурсу 

«Краєзнавчий квест» 

Русанівська 

набережна 
19 жовтня Лиховид О.В., 

Рябих С.М. 

9.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Міські змагання з 

пішохідного туризму «Срібний 

карабін»,  присвячені  Дню 

Захисника України 

Голосіївський парк 20 жовтня 
Шаповалов 
О.М. 

10.  

Відкритий Чемпіонат учнівської 

молоді м. Києва з пішохідного 

туризму на дистанції «Крос-

похід» (особистий залік)   

Голосіївський ліс 26 жовтня 
Шаповалов 
О.М. 

11.  

Засідання міського штабу з 

організації та проведення 

районних та міського етапів  

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
жовтень Капшук Т.М. 

12.  

Міський семінар-практикум з 

підготовки керівників роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
жовтень-

листопад 
Капшук Т.М. 

13.  

Проведення районних етапів 

Міських змагань з вогневої 

підготовки «Снайпер столиці» 

Тири на базі 

закладів освіти м. 

Києва та ГО 

жовтень  

(за окремим 

графіком) 

Капшук Т.М. 

14.  

Районний етап Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської 

молоді  «Українська революція: 

100 років надії та боротьби» 

Заклади освіти м. 

Києва 
жовтень-

листопад 
Майдибура А.В. 

15.  

Районний етап Всеукраїнського 

конкурсу юних екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в 

якому я живу» 

Заклади освіти м. 

Києва 
жовтень-

листопад 

 

16.  
Міський фестиваль педагогічної 

майстерності «KyivEdFest» 

м. Київ, вул. 

Заболотного, 144 
29 жовтня Адміністрація, 

зав. відділами 

17.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання зі спортивного 

орієнтування на дистанції 

«Вибір»  

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

10 листопада 

Шаповалов 
О.М., 
Загрядський 
О.В. 

18.  

Фестиваль краєзнавчого активу  

м. Києва «Свою Україну 

любіть!» 

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

15-17 листопада 

Майдибура 
А.В., Рябих 
С.М., Лиховид 
О.В. 

19.  Міський конкурсно-спортивний Місце проведення 23 листопада Капшук Т.М. 
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захід «Ми – сини твої, Україно!», 

присвячений Дню Гідності та 

Свободи 

буде повідомлено 

додатково 

20.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Міські змагання   зі 

скелелазіння «Підкорювачі 

скель» 

ЗЗСО № 102 (м. 

Політехнічний 

університет) 

 30 листопада  
Загрядський 
О.В. 

21.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Чемпіонат  міста Києва 

зі спортивних походів серед 

учнівської та студентської 

молоді  

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
1-10 грудня   

Шаповалов 
О.М., 
Федорченко І.І. 

22.  

І (міський) тур конкурсу 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом 

пересування «Мій рідний край» 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
4-29 грудня Майдибура А.В. 

23.  

Міський етап Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
грудень Майдибура А.В. 

24.  

Фінальний етап міських змагань 

з вогневої підготовки серед 

збірних команд закладів 

загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), 

позашкільної (клуби, центри) 

освіти «Снайпер столиці», 

присвячені Дню Збройних Сил 

України 

«Професійно-

технічний навчальний 

заклад «Спортивно-

технічний центр 

«Відродження» 

1-7 грудня Капшук Т.М. 

25.  

Семінар-практикум з фахової 

краєзнавчої та пошуково-

дослідницької роботи для освітян  

м. Києва 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
21 грудня  

Майдибура 
А.В., Лиховид 
О.В., Рябих 
С.М. 

26.  

Участь гуртківців Закладу у 

Всеукраїнському конкурсі 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій «Мій рідний край» 

 грудень Майдибура А.В. 

27.  

(ІІ) регіональний етап 

Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді  «Українська 

революція: 100 років надії та 

боротьби» 

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

грудень Майдибура А.В. 

Дата і місце проведення можуть змінюватись. Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

www.uacenter.infо 

http://www.uacenter.infо/
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УМОВИ 

проведення «Кубку з туристсько-спортивного багатоборства»  

в особистому заліку серед учнівської молоді м. Києва 

у 2019-2020 навчальному році. 

 

1. МЕТА 

Кубок проводиться з метою:  

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного туризму, спортивного орієнтування та здорового 

способу життя;  

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;  

- популяризації туризму та орієнтування, як одних з масових та доступних 

видів спорту;  

- розвитку якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах;  

- підвищення рівня тактичної і технічної майстерності, обміну досвідом;  

- підвищення рівня безпеки проведення змагань та туристських походів;  

- визначення найсильніших спортсменів.  

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ «КУБКУ» 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань етапів 

«Кубку» здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на головну суддівську колегію (склад суддівської колегії, 

кожного з етапів «Кубку» затверджує директор). 

Змагання «Кубку» проводяться відповідно до календарного плану 

змагань КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичноговиховання», Федерації спортивного туризму м. Києва 

та Федерації спортивного орієнтування м. Києва на 2019-20 навчальний рік, 

згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму та спортивного 

орієнтування (далі – Правила змагань). 

 

3. ПРОГРАМА КУБКУ: 

 1  ЕТАП: 29.09.19  Відкриті міські змагання з техніки водного туризму 

 2  ЕТАП: 29.09.19  Відкриті міські змагання з техніки велосипедного туризму  

 3 ЕТАП: 20.10.19 Відкриті міські змагання з техніки пішохідного туризму   

«Срібний карабін» 

4 ЕТАП: 10.11.19 Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування 

5 ЕТАП: 30.11.19 Відкриті міські змагання зі скелелазіння 

6 ЕТАП: Березень Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування 

7 ЕТАП: Квітень Відкриті міські змагання з пішохідного туризму «Смуга   

перешкод» (дистанції І-ІV кл.) 

8 ЕТАП: Квітень Відкриті міські змагання з пішохідного туризму «Крос-похід» 

(дистанції І-ІV кл.) 

9 ЕТАП: до 10.04.19 Відкриті міські змагання з туристсько-спортивних звітів 

походів вихідного дня 



7 

 

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у «Кубку» допускаються спортсмени-представники команд 

закладів освіти міста Києва, туристських, спортивних клубів та спортсменів 

особисто. Кількість спортсменів та команд не обмежена. Склад команди 

визначається умовами кожного етапу змагань.  

Вікові групи:  

 МОЛОДША   2007-2009 р.н.   

 СЕРЕДНЯ   2005-2006 р.н.   

 СТАРША   2003-2004 р.н.  

 ПЕДАГОГИ     2002р.н. і старші 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результати учасників, у кожному етапі Кубку, визначаються відповідно 

до Правил та умов змагань (етапів).  

Загальний результат учасників «Кубку» визначається за сумою 6-и 

кращих відносних результатів з 9-и етапів.  

 

6. ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати, що пов’язані з організацією змагань здійснюються за рахунок 

коштів Закладу, згідно з календарним планом на 2019-2020 роки.  

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 
Учасники, які посіли призові місця нагороджуються Кубками та призами 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» у кожній віковій групі окремо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки велосипедного туризму 

учнівської молоді м. Києва 
 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації велосипедного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації   велосипедного туризму,  як одного з масових та доступних 

видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з велотуризму в м. Києві. 

 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 29 вересня 2019 року у м. Києві, метро «Видубичі», 

водний канал ТЕЦ -5. 

Час роботи мандатної комісії  9:30 – 10:30.  

Старт змагань: 

- старша, еліта та педагоги 11:00. 

- молодша та середня вікові групи 13:00 

Жеребкування учасників буде проведено у генераторі випадкових 

чисел. Стартовий протокол буде опубліковано на сайті www.uacenter.info 

не пізніше 12:00 27 вересня 2019р. 

 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва 

Солом’янського району м. Києва, Федерацією спортивного туризму м. Києва та 

туристським клубом  „Время не ждёт”.  Безпосереднє проведення змагань здійснює 

Головна суддівська колегія (далі ГСК). 
 

  

 4. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на дистанціях – фігурне водіння та тріал. Змагання 

проводяться згідно з Правил змагань « Спортивний туризм», Умов, та 

додаткових умов змагань. 

   До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами:   

 МОЛОДША вікова група  2007-2009 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2005-2006 р.н.   

 СТАРША вікова група       2003-2004 р.н.  

 ПЕДАГОГИ  2002 р.н. і старші 
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Змагання проводяться окремо серед юнаків та дівчат. 

Кількість учасників не обмежена. 
 

5. ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на сайті 

www.uacenter.info -  не пізніше 23:59 25 вересня 2019р. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 9:00 до 10:00.  Додаткову інформацію про проведення змагань 

буде опубліковано на сайті   КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»:  www.uacentr.info   

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 

 Результати на дистанціях визначаються за часом проходження всієї дистанції та 

штрафного часу.  

  Учасники, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

медалями КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» на кожній дистанції, у кожній віковій 

групі окремо.  

 

В залік «Кубку» вноситься результат за окремим протоколом, середній показник 

відносних результатів двох дистанцій. 

 

Додаткові умови 

дистанції  «Фігурне водіння» 

 

Програма змагань  Змагання проводяться на дистанції – фігурне водіння. 

Учасники допускаються на дистанцію  тільки при наявності захисних 

шоломів. Вимоги до велосипедів: колісна база (відстань між осями колес) - не 

менше 980 мм; справні гальма. 
          

 

„ФІГУРНЕ ВОДІННЯ ВЕЛОСИПЕДУ” 

 

1 Створ. На відстані 8 см один від одного встановлено два плоских предмети 

висотою не   

більше 15 см. Учасник повинен проїхати між ними, не зачепивши їх.  

 

 

 

2 Коло. Учасник заїжджає через розрив шириною 1 м, помічений  брусками, 

всередину кола  

діаметром 3 м, розвертається там і виїжджає крізь розрив назад. По розмітці кола   

встановлено обмежувачі у вигляді  брусків.  

 

  

 

 

3 Ворота. Учасник проїжджає крізь ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 м. Верхня    

перекладена воріт не закріплена і вільно лежить на стійках.  

 

http://www.uacenter.info/
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4.Колія. Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, утвореною 

двома  

рядами обмежувачів через 0,5 м висотою 15 см.  

 

 

 

 

5 Кільце. На відстані 5 м одна від одної встановлено дві стійки з кронштейнами, які  

закріплені на висоті 1,5 м від землі. На одній зі стійок висить кільце (діаметром 20-

30 см).  

Учасник знімає кільце однією рукою, береться цією рукою за руль перехоплює 

кільце і  

вішає його на кронштейні другої стійки іншою рукою.  

 

 

 

 

 

 

6 Вісімка. Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають одне до 

одного.  

Учасник в'їздить у фігуру вздовж дотичної в розрив шириною 1 м, розвертається в 

першому  

колі, потім в другому в зворотному напрямку і виїжджає через другий розрив.  

 

 

  

 

 

7 Гойдалка. Учасник проїжджає по дошці (довжиною 2,5 м, шириною 20...30 см), 

яка  

     встановлена в центрі на опорі висотою 25 см і гойдається. Кінець дошки 

призначений для      

    заїзду, повинен опускатися вниз під дією власної ваги.  

 

 

 

 

8 Стоп-лінія. На землі розмічений квадрат, сторона якого дорівнює 1 м. На його 

дальшій  

стороні перпендикулярно напрямку руху розмічена білою фарбою лінія шириною 10 

см,  

довжиною 1 м, яка є стоп-лінією.  

Учасник повинен зупинити велосипед так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-

лінією.  

Допускається дотик землі ногою в межах квадрату після зупинки велосипеду.  

 

 

 

    
1 

м 
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  Молодший вік проходить етапи:      1,2,3,5,6,8 

    Середній вік проходить етапи:          1,2,3,4,5,6,8 

    Старший вік та еліта проходить етапи:        1,2,3,4,5,6,7,8. 

     Штрафи – згідно таблиці штафів Правил 

Переможець визначається за сумою часу подолання дистанції та штрафного 

часу. 

 

Додаткові умови дистанції 

 «ТРІАЛ» 

 

Змагання проводяться на дистанції довжиною 100-200м з природними та 

штучними перешкодами по вузькому коридору (1,5-2м), утвореному 

природними і штучними обмеженнями (стрічки між дерев або стійками, тощо). 

Дистанція долається по черзі. Штрафується кожен дотик ногою землі 

(1б), виїзд за обмеження і падіння учасника (велосипеду) – 3б. 

 

Перелік можливих перешкод: 

- вузький проїзд шириною до 1м; 

- крутий поворот під кутом 90-120 градусів; 

- проїзд по канаві (перетин канави); 

- переїзд через вал; 

- проїзд лабіринтом; 

- крутий підйом; 

- крутий спуск; 

- розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі; 

- переїзд через водяну перешкоду, рівчак або яр; 

- заїзд на перешкоду типу «висока бровка» або «колода»; 

- заїзд або з’їзд з перешкоди типу «сходи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки водного туризму 

учнівської молоді м. Києва 
 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації водного туризму, як одного з масових та доступних видів 

спорту; 

- розвитку якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- підвищення рівня безпеки проведення водних туристських змагань та походів;   

- визначення найсильніших спортсменів та команд з водного туризму. 
 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 29 вересня 2019 року у м. Києві, метро «Видубичі», 

водний канал ТЕЦ -5 

Час роботи мандатної комісії  9:30 – 10:30.  

Старт змагань: 

- молодша та середня вікові групи 11:00 

- старша, еліта та педагоги 13:00. 

Жеребкування учасників буде проведено у генераторі випадкових чисел. 

Стартовий протокол буде опубліковано на сайті www.uacenter.info не 

пізніше 12:00 27 вересня 2019р. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва 

Солом’янського району м. Києва, Федерацією спортивного туризму м. Києва та 

туристським клубом  „Время не ждёт”.  Безпосереднє проведення змагань здійснює 

Головна суддівська колегія (далі ГСК). 
 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно Правил змагань «Спортивний туризм», Умов, та 

додаткових умов змагань. 

У молодшій – проходження траси з воротами (до 3-х воріт) на катамаранах (4 

учасники, не менше однієї особи протилежної статі).  

У середній  віковій групі - проходження траси з воротами (до 5-ти воріт)  на 

катамаранах (4 учасники, не менше однієї особи протилежної статі).  

У старшій віковій групі, групі «педагоги» - проходження дистанції слалому (до 10 

воріт)  на катамаранах (4 учасники, не менше однієї особи протилежної статі).  

Плавзасобами та рятувальними жилетами учасників забезпечує суддівська колегія.   
 

 

http://www.uacenter.info/
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5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  2007-2009 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2005-2006 р.н.   

 СТАРША вікова група       2003-2004 р.н.  

 ПЕДАГОГИ  2002 р.н. і старші 

До участі у змаганнях допускаються тільки учасники,  які вміють плавати.  

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін..  

В технічних заявках, що подаються для участі у змаганнях, учасники власним 

підписом засвідчують своє вміння плавати  та знання правил техніки безпеки при 

проведенні змагань та походів з водного туризму.  

 

6. ЗАЯВКА 
Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на сайті 

www.uacenter.info -  не пізніше 23:59 25 вересня 2019р. 

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 9:30 до 10:30.  Додаткову інформацію про проведення змагань 

буде опубліковано на сайті   КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»:  www.uacenter.info  
 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 Результати на дистанції визначаються за сумою часу проходження всієї 

дистанції та штрафного часу у кожній віковій групі окремо. 

Команди, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

грамотами та медалями КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 
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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва з техніки пішохідного 

туризму „СРІБНИЙ КАРАБІН” 
 

І. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого 

покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні 

в туристських походах;  

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 

 ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 20 жовтня 2019 року у Голосіївському лісі.  

Старт молодшої групи класу Б о 10:00.  

Жеребкування команд буде проведено у генераторі випадкових чисел. 

Стартовий протокол буде опубліковано на сайті www.uacenter.info не 

пізніше 12:00 18 жовтня 2019р. 

 

III. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює  КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово - 

патріотичного виховання». Безпосереднє керівництво покладається на Головну 

суддівську колегію змагань, затверджену дирекцією КПНЗ. 

 

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються команди освітніх закладів  

та туристських клубів та особисто. 

Вікові групи: 

 МОЛОДША   2007-2009 р.н.   

 СЕРЕДНЯ      2005-2006 р.н.   

 СТАРША       2003-2004 р.н.  

 ПЕДАГОГИ  2002 р.н. і старші 

 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

V. ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на сайті 

www.uacenter.info -  не пізніше 23:59 16 жовтня 2019р. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту з 9:00 до 9:45.   

http://www.uacenter.info/
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VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди підводиться у кожній віковій групі та у кожному класі 

змагань окремо. У вікових групах педагоги, середня, молодша та старша (клас 

Б) команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на 

проходження дистанції та штрафним часом.  У старшій групі та групі педагоги 

(клас А), в особистому заліку серед юнаків та дівчат, переможці визначаються 

за найменшим часом, затраченим на проходження дистанції та штрафним 

часом. Команда-переможниця у старшій групі (клас А), визначається за 

найменшим часом суми трьох (не менше  однієї дівчини) кращих результатів 

проходження дистанції.  

У разі рівності результатів переможець визначається згідно Правил. 

 

VII. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди та учасники,  які посіли призові місця у кожній віковій групі та 

в класі, нагороджуються грамотами та призами. 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва                                                                                                                  

з техніки пішохідного туризму „СРІБНИЙ КАРАБІН” 

 

Дистанцію розташовано в районі Голосіївського лісу. Місцевість середнього 

перетину. Використовуються природні перешкоди: схили, балки. 

Довжина дистанції  -  350 м. 

Кількість етапів       -  5 (п’ять). 

Дистанція обладнана суддівськими мотузками. Вся дистанція промаркірована. 

На етапах контрольні лінії позначені стрічкою на землі або    на мотузці. 

 

МОЛОДША ВІКОВА ГРУПА. 
 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не менше  

1 дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від 

статі. 
 

КЛАС А:  вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб (з них не 

менше  1 дівчини), команда у повному складі долає дистанцію. 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 
 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не менше  

1 дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від 

статі. 
 

КЛАС А:  вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб (з них не 

менше 1 дівчини), команда у повному складі долає дистанцію. 

СТАРША ВІКОВА ГРУПА  

КЛАС Б:  вид змагань – командний; склад команди – 4 особи (з них не 

менше 1 дівчини). Команда у повному складі долає дистанцію. 
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КЛАС А:  вид змагань – особисто-командні; склад команди – 4 особи (з 

них не менше 1 дівчини). 

ГРУПА ПЕДАГОГИ (клас А) 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не  менше  

1 дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від 

статі. 

КЛАС А:  вид змагань – особистий. 

 

 

ЕТАПИ ДИСТАНЦІЇ: 

 1. Подолання яру по колоді з поручнями. 

 2. Спуск по схилу (спортивним способом). 

 3. Подолання умовного болота за допомогою жердин. 

 4. Підйом-траверс-підйом по схилу. 

 5. Подолання яру по навісній переправі. 

На старт учасники змагань повинні прибути у спортивній формі, що закриває 

лікті та коліна. Всі учасники класу А та Б повинні бути у  касках. 
 

1. ЕТАП     „ПОДОЛАННЯ ЯРУ ПО КОЛОДІ З ПОРУЧНЯМИ”. 

Початок  та кінець етапу позначені контрольною лінією (вхід в 

небезпечну зону). Учасник проходить по колоді, забезпечуючи самостраховку 

на перильній мотузці за допомогою „вуса” самостраховки. В кінці етапу 

учасник повинен перестебнутися на перила, які виводять його  з небезпечної 

зони.  
 

2. ЕТАП     „СПУСК ПО СХИЛУ” 

 Обладнання етапу: перила самостраховки та перила спуску. 

Початок та кінець етапу позначені контрольними лініями (вхід   в 

небезпечну зону). 

На лінії „початок  етапу” учасник забезпечує самостраховку на перилах  за 

допомогою „вуса” самостраховки, та підходить до перил спуску. Спуск 

спортивним способом  із забезпеченням самостраховки петлею „прусика”. 

Спуск  в рукавицях. 
 

3. ЕТАП „ПОДОЛАННЯ УМОВНОГО БОЛОТА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЖЕРДИН”. 

      Обладнання етапу:  опори (лаги) відстань між якими 2-2,5 м             

Довжина ділянки до 15 м. Довжина жердини забезпечує переправу між 

двома „лагами”. 

На етапі учасник отримує жердину, укладає її на „лаги” і таким чином 

долає умовно заболочену ділянку. Етап обладнаний контрольними лініями   на 

початку та в кінці етапу. При торканні рельєфу однією з кінцівок або падінні 

учасник повертається на попередню «лагу». 
 

4. ЕТАП     „ПІДЙОМ-ТРАВЕРС-ПІДЙОМ”. 

 Обладнання етапу:  вертикальні та горизонтальні перила.             

Початок та кінець етапу позначений контрольними лініями (вхід   в 

небезпечну зону). 
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Учасник піднімається по схилу спортивним способом по суддівським 

перилам на самостраховці, за допомогою петлі „прусика”. На ділянці траверсу  

для самостраховки використовується  „вус” самостраховки. 
 

5. ЕТАП     „НАВІСНА ПЕРЕПРАВА”. 

Учасник переправляється на протилежний берег з „вусом” самостраховки.                         

У молодшій та середній віковій групі, у класі А, учасники мають 

організувати супроводження суддівською мотузкою (у молодшому – кінці 

закріплені за опору, у середньому – закріплений тільки один кінець на вихідній 

ділянці). 

У старшому віці у класі Б учасники мають організувати супроводження 

командною мотузкою. 

 

УВАГА!  ПІД  ЧАС  ПРОХОДЖЕННЯ  ЕТАПІВ  ДИСТАНЦІЇ 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  ТІЛЬКИ  ОДИН  ШТРАФ - ЗНЯТТЯ.                                                                             

ПРИ   ПОПЕРЕДЖЕННІ   СУДДІ   ПРО   ПОМИЛКУ   НА   ЕТАПІ,                       

УЧАСНИК  ПОВИНЕН  ВИПРАВИТИ   ЇЇ,   ТІЛЬКИ ПІСЛЯ   

ВИПРАВЛЕННЯ ПРОДОВЖИТИ   РУХ.    УЧАСНИК, ЯКИЙ  

ПРОДОВЖИВ  РУХ,   НЕ ВИПРАВИВШИ   ПОМИЛКУ, 

ОТРИМУЄ ЗНЯТТЯ З ЕТАПУ, А КОМАНДА (або учасник в 

особистому заліку) ЗАЙМАЄ МІСЦЕ ПІСЛЯ КОМАНД, ЩО 

ПОДОЛАЛИ ДИСТАНЦІЮ БЕЗ ЗНЯТЬ. 
У молодшій, середній та «педагоги» вікових групах класу Б, в якості 

естафети, використовується суддівський карабін. 

Час на підготовку учасників змагань до старту – 5 хвилин. Після чого 

дається старт команді, чи окремим учасникам. 
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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва  

з техніки пішохідного туризму „Крос-похід” (особисто) 
 

І. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні в 

туристських походах;  

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвитку якостей, необхідних  в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

 ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 26 жовтня 2019 року у Голосіївському лісі.  

Старт молодшої групи (юнаки) о 10:00.  

Жеребкування учасників буде проведено у генераторі випадкових 

чисел. Стартовий протокол буде опубліковано на сайті www.uacenter.info не 

пізніше 12:00 25 жовтня 2019р. 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює  КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово - 

патріотичного виховання». Безпосереднє керівництво покладається на Головну 

суддівську колегію змагань, затверджену дирекцією КПНЗ. 

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються учасники освітніх закладів  

та туристських клубів.Вікові групи: 

 МОЛОДША   2007-2009 р.н.   

 СЕРЕДНЯ      2005-2006 р.н.   

 СТАРША       2003-2004 р.н.  

 ПЕДАГОГИ  2002 р.н. і старші 

V. ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на сайті 

www.uacenter.info -  не пізніше 23:59 23 жовтня 2019р. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту з 9:00 до 9:45.   

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат учасника підводиться у кожній віковій групі, окремо  серед 

юнаків та дівчат . Переможці визначаються за найменшим часом, затраченим на 

проходження дистанції та штрафним часом.  

У разі рівності результатів переможець визначається згідно Правил. 
 

VII. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Учасники,  які посіли призові місця у кожній віковій групі 

нагороджуються грамотами та призами. 

 

 

http://www.uacenter.info/
http://www.uacenter.info/
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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва зі спортивного орієнтування    

   

І. МЕТА  

Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного орієнтування та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації   спортивного орієнтування,  як одного з масових та 

доступних видів спорту; 

- розвитку якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної спортивної майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з орієнтування   в м. Києві. 
 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

  Змагання проводяться 10 листопада 2019 року. Місце проведення 

змагань – лісопаркова зона м. Києва.     

           Початок змагань  об 11:00. Реєстрація   10:00-10:45.  

Жеребкування команд буде проведено у генераторі випадкових чисел. 

Стартовий протокол буде опубліковано на сайті www.uacenter.info не 

пізніше 12:00 8 листопада 2019р. 
  

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства  та військово-патріотичного виховання». 

  Безпосередньо проведення змагань покладено на головну суддівську 

колегію, затверджену директором Закладу. 
  

IV. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на дистанції   за вибором. 

  До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами:   

- ЧЖ  10   

- ЧЖ 12   

- ЧЖ 14   
- ЧЖ 16   

- ЧЖ 18    

 - ПЕДАГОГИ  
Кількість учасників від одного колективу не обмежена. 

 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 Змагання проводяться відповідно до Умов, додаткової інформації та 

Правил змагань зі спортивного орієнтування. 

Результати у кожній віковій групі визначаються окремо.  

Спортсмени, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

призами. 

 

http://www.uacenter.info/
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VІ. ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на 

сайті www.uacenter.info -  не пізніше 23:59 6 листопада 2019р. 

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 10:00 до 10:45.  

 Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на 

сайті КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info 

 

 

УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва зі скелелазіння 

«Підкорювачі скель» 

 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання проводяться з метою популяризації скелелазіння як складової 

туристсько-спортивної підготовки учнівської молоді м. Києва, перевірки 

навичок, отриманих на заняттях зі спортивного туризму, а також з метою 

покращення фізичного виховання підростаючого покоління, пропаганди 

здорового способу життя  

 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Змагання проводяться  КПНЗ «Київський центр  дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».  Безпосереднє 

керівництво покладається на Головну суддівську колегію змагань, затверджену 

директором Закладу.  

ІІІ. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 30 листопада 2019 року в СШ № 102 

Шевченківського району, за адресою: м. Київ, вул. Шулявська 10/12.  

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на 

сайті www.uacenter.info. - не пізніше 23:59 год. 27 листопада 2019р. 

Додаткову інформацію та умови  змагань буде опубліковано на сайті   

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info.    

Завірена іменна заявка на участь у змаганнях з допуском лікаря, та 

страховка на кожного учасника, подаються до ГСК безпосередньо в день 

старту:  

з 10:00 до 10:45 – для команд молодшої вікової групи; 

з 12.00 до 12.45 – для команд середньої, старшої вікової групи 

                              та групи «Педагоги».  

 Жеребкування учасників буде проведено у генераторі випадкових 

чисел. Стартовий протокол буде опубліковано на сайті www.uacenter.info 

не пізніше 18:00 28 листопада 2019р. 

 

 

http://www.uacenter.info/
http://www.uacenter.info/
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IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів навчальних закладів, 

спортивних та туристських клубів та ін..  

Вікові групи: 

 МОЛОДША  2007-2009 р.н.   

 СЕРЕДНЯ  2005-2006 р.н.   

 СТАРША  2003-2004 р.н.  

 ПЕДАГОГИ  2002 р.н. і старші 

Присутність тренера (керівника команди) на змаганнях обов’язкова. 

Тренери (керівники команд) несуть персональну відповідальність за безпеку та 

здоров’я учасників на час їх перебування на змаганнях.  

Відповідальність за безпеку трас несуть організатори та головний суддя 

змагань. 

V. УМОВИ ЗМАГАНЬ 

Вид змагань – особисті  

Завдання - подолання двох маршрутів  на швидкість. 

 

VI. ПРОГРАМА 

 10:00 –  10:45 - реєстрація учасників змагань молодшої вікової групи.  

11:00 – 12:30 -  змагання молодшої вікової групи. 

12:30  – 12:45 -  нагородження переможців та призерів 

12:00 – 12:45  -  реєстрація учасників змагань середньої, старшої та групи 

«Педагоги». 

13:00 – 14:30  -  змагання середньої та старшої вікової групи, “Педагоги» 

14:45 – 15:00 - нагородження переможців та призерів 

 

VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможець визначається за сумою часу проходження двох маршрутів (в 

кожній віковій групі окремо для юнаків та дівчат). 

Спортсмени, які посіли призові місця в кожній віковій групі, 

нагороджуються грамотами та призами. 
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УМОВИ 

 Чемпіонату м. Києва на кращий одноденний  туристсько-спортивний 

похід вихідного дня з учнівською молоддю   

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

 Чемпіонат проводиться з метою виховання в учнівської молоді любові до 

рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, 

бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання нашого народу, 

природне довкілля. 

Завданнями Чемпіонату: 

- залучення закладів освіти до участі в дослідженні історії Київщини; 

- залучення учнівської молоді до туристсько-спортивної та краєзнавчої 

роботи; 

- набуття учнями  туристсько-спортивних та краєзнавчих знань та навичок; 

- збір та систематизація краєзнавчих матеріалів; 

- розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю; 

- залучення учнівської молоді до активного способу проведення дозвілля. 
 

УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ 

 У Чемпіонаті беруть участь туристські групи учнівської молоді м. Києва, 

які здійснили одноденний туристсько-спортивний похід відповідно до  

«Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю»; своєчасно надали до Головної 

суддівської колегії письмові звіти про здійснення ними одноденного 

туристсько-спортивного походу вихідного дня (з 1 вересня 2019 по 30 березня 

2020 року).  

 Для заліку у віковій групі склад групи повинен бути не менше 70 % 

учасників даної вікової групи. Інші учасники отримують результат в заліку 

Кубку у своїй віковій групі. 

Кількість звітів від однієї групи не обмежена. 
 

КЕРІВНИЦТВО ЧЕМПІОНАТУ 

 Загальне керівництво Чемпіонатом здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» («КЦДЮТКВПВ»). 

Суддівство Чемпіонату здійснює Головна суддівська колегія, затверджена 

директором КПНЗ. 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

 Чемпіонат має довгостроковий характер та проводиться щорічно у період 

з 20 по 27 квітня 2020 року. 

Форма проведення – заочна. 

 

УМОВИ ЧЕМПІОНАТУ 

До участі приймаються звіти про одноденні туристсько-спортивні походи з 

різних видів туризму.  

Звіти про походи складаються відповідно до Рекомендацій щодо складання 

звіту про 1-денний туристсько-спортивний похід вихідного дня з учнівською 

молоддю міста Києва (додаток 1). 
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Для участі у Чемпіонаті на адресу КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» не пізніше 15 

квітня 2020 року надсилається: 

- заявка на участь у Чемпіонаті; 

- звіт про подорож. 

Звіти, надіслані на участь у Чемпіонаті, не повертаються та зберігаються у 

бібліотеці КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ  ТА  НАГОРОДЖЕННЯ  

Переможці та призери конкурсу визначаються з кожного виду туризму 

окремо.  

Головна суддівська колегія  має право не допускати до участі у Чемпіонаті 

за порушення термінів надання матеріалів, за порушення Умов Чемпіонату та 

«Інструкції                                                                                                                     

щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською 

та студентською молоддю». 

Переможці, призери та керівник цих туристських груп Чемпіонату 

нагороджуються призами та грамотами КПНЗ. 
 

ФІНАНСУВАННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

Витрати на проведення туристсько-спортивних походів несуть організації, 

що їх проводять. 

Витрати на проведення Чемпіонату та нагородження переможців та 

призерів – за рахунок кошторису  КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 
 

 

 

 

 

 

 

Методичні поради щодо складання звітів про туристсько-спортивні походи можна 

отримати  у туристсько-спортивному відділі КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» за адресою вул. 

Саперне Поле, 26. 
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Додаток 1 до Умов 

Чемпіонату                м. 

Києва на кращий 

одноденний туристсько-

спортивний похід вихідного 

дня з учнівською молоддю  

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ                                                                                                                    

щодо складання звіту про 1-денний туристсько-спортивний похід 

вихідного дня з учнівською молоддю м. Києва 

 

Мета складання звіту про 1-денний похід – збереження інформації про 

маршрут походу, поповнення банку даних новими цікавими маршрутами та 

екскурсійними об’єктами лісопаркової зони міста Києва і Київської області. 

 

Зміст та структура письмового звіту. 

Письмовий звіт повинен включати такі структурні елементи та розділи: 

 титульна сторінка; 

 краєзнавчі відомості про район походу; 

 технічний опис маршруту; 

 картографічний матеріал; 

 фотографії; 

 опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів маршруту; 

 рекомендації; 

 список використаної літератури та джерел інформації; 

 Наказ закладу про проведення походу та завірений список учасників. 

 електронна форма звіту. 

 

Титульна сторінка 

Письмовий звіт відкривається титульним аркушем, в якому надається повна 

назва організації, що проводила похід, вид туризму, маршрут, термін 

проведення, данні про керівника та заступника (додаток 2) 

 

Краєзнавчі відомості про район походу 

Розділ має бути стислим (не більше 2 стор.), в якому викладається: історія 

району, екскурсійно-краєзнавчі об’єкти, пам’ятники історії та культури. 

 

Технічний опис маршруту 

У розділі необхідно відобразити рух групи на маршруті, з зазначенням 

ексурсійно-туристських об’єктів, природних перешкод, складних ділянок для 

орієнтування, які бажано проілюструвати фотографіями. 

 

Картографічний матеріал 

До звіту додаються оглядова карта району походу та робоча карта із 

зазначенням маршруту походу. 
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Фотографії 

Фотографії мають відображати основні орієнтири маршруту, найбільш 

характерні природні перешкоди, складні для орієнтування ділянки походу, 

екскурсійно-краєзнавчі об’єкти на маршруті. 

У звіті фотографії розміщуються в хронологічній послідовності в місцях, 

де на них є посилання в тексті з номером фотографії. 

Фотографії повинні мати нумерацію  та підпис назв об’єктів зйомки. 

Підписи повинні містити пояснення, а не бути абстрактними. 

Бажаний формат фотографій 10х15 см. 

 

Опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів на маршруті 

Опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів подається у довільній формі та їх 

місце розташування позначають на робочій карті. 

 

Рекомендації  

У розділі надаються рекомендації щодо проходження маршруту, 

подолання окремих перешкод, пропонують найбільш цікаві варіанти 

проходження та екскурсійні об’єкти. 

Список літератури та джерел інформації  

У цьому розділі надається перелік всіх джерел інформації, які 

використовувались для підготовки до походу. 

 

Електронна форма звіту  

В електронній формі надається весь матеріал звіту згідно даної 

рекомендації на електронну адресу туристсько-спортивного відділу: 

orgotdel21@ukr.net  з зазначенням у розділі тема «Звіт про 1-денний похід та 

прізвище керівника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
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Додаток 2 до Рекомендацій щодо 

складання звіту про одноденний 

туристсько-спортивний похід вихідного 

дня з учнівською молоддю м. Києва 

 

 

________________________________________________________________

__ 

(повна назва організації, що проводить похід) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ                                                                                                                                                

про _______________________ 1-денний туристсько-спортивний 

похід 

                             (вид туризму) 

вихідного дня за маршрутом  

____________________________________ 

                                                   (основні точки маршруту) 

___________________________________________________________

___                                                                                                                                            

 

здійснений «____» ____________ 20__ р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник групи 

_______________________ 

                                                                  (ПІБ) 

Телефон _________________  

 

 

Заступник керівника групи 

_____________ 
                                                                  (ПІБ) 

Телефон _________________  
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УМОВИ                                                                                                                                    

першості міста на кращий  туристсько-спортивний                                                                           

похід учнівської та студентської молоді м. Києва                                                             

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ  

 Першість має за мету подальший розвиток масового туризму та 

краєзнавства серед учнівської молоді. 

 Завданнями першості: 

- залучення учнів до активної туристсько-спортивної та краєзнавчої 

діяльності; 

- поліпшення змісту туристсько-спортивних походів, розширення та 

поглиблення знань учасників походів з історії, культури, природи, екології 

України та інших держав; 

- підвищення туристської майстерності та загальної культури учасників 

походів; 

- виявлення, вивчення та розповсюдження кращого досвіду організації та 

проведення туристсько-спортивних походів. 

ІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ  

 Першість має довгостроковий характер та проводиться щорічно у період з 

13 по 19 грудня поточного року у приміщенні КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

(«КЦДЮТКВПВ»). Форма проведення заочна. 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПЕРШОСТІ 

 Загальне керівництво першістю здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» та МКК МЦДЮТ м. Києва. 

Суддівство першості здійснює Головна суддівська колегія, затверджена 

директором КПНЗ. 

 

ІV. УЧАСНИКИ ПЕРШОСТІ 

 У першості беруть участь туристські групи учнівської та студентської 

молоді м. Києва, які здійснили туристсько-спортивний похід відповідно до 

«Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю»; своєчасно подали до Головної 

суддівської колегії письмові звіти про здійснення ними туристсько-спортивного 

походу з активним способом пересування у будь-якому районі України та за її 

межами протягом одного навчального року (з 1 вересня по 31 серпня 

наступного року) за датою початку подорожі.  

  

V.  УМОВИ ПЕРШОСТІ 

До участі приймаються звіти про туристсько-спортивні походи 3 ступені 

складності та вище  з різних видів туризму.  

Звіти про походи складаються відповідно до «Рекомендацій щодо 

складання звітів про туристсько-спортивний походи», які затверджені 

Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Для участі у першості на адресу КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» не пізніше 14 

грудня надсилається: 
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- заявка на участь у першості; 

- звіт про похід з візою та штампом МКК, яка його розглядали; 

- оригінали маршрутних листів та книжок; 

- електронна форма звіту на CD-дисках. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ  

Переможці та призери першості визначаються у кожній категорії (ступені) 

складності та з кожного виду туризму окремо.  

Головна суддівська колегія  має право не допускати до участі у першості за 

порушення термінів надання матеріалів, за порушення Умов першості та 

«Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю». 

Переможці, призери та керівники першості нагороджуються призами та 

грамотами КПНЗ. 
 

ФІНАНСУВАННЯ  

Витрати на проведення туристсько-спортивних походів несуть організації, 

що їх проводять. 

Витрати на проведення першості та нагородження переможців та призерів 

– за рахунок кошторису  КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 
 

 

 

 

 

 

 

Методичні поради щодо складання звітів про туристсько-спортивні походи можна 

отримати  у туристсько-спортивному відділі КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» за адресою вул. 

Саперне Поле, 26. 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗАХОДІВ  

 

УМОВИ  

проведення Відкритої першості з краєзнавства серед учнівської 

молоді м. Києва у 2019-2020 навчальному році 

 

                                                     І. МЕТА 

Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської молоді м. Києва 

ставить на меті заохочення учнівської молоді міста Києва до активної 

діяльності у вивченні історії та культури рідного краю, набуття ними 

практичних умінь з пошуково-дослідницької роботи, розвиток особистісних 

якостей, виховання патріотичних почуттів засобами туризму та краєзнавства 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

Завданнями Відкритої першості є 

- створення умов для реалізації державних програм, заходів з національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- запровадження інноваційних форм у краєзнавчу роботу з учнівською 

молоддю міста;  

- активна діяльність дітей та юнацтва у вивченні історії та культури рідного 

краю; 

- розвиток особистості дитини через активізацію її пошукової та 

дослідницької роботи; 

- набуття практичних туристсько-краєзнавчих умінь та навичок; 

- сприяння соціалізації та самореалізації дитини у колективній творчій 

діяльності; 

- популяризація туризму і краєзнавства  серед учнівської  молоді м. Києва 

ІІІ. УЧАСНИКИ ВІДКРИТОЇ ПЕРШОСТІ  

До участі у Відкритій першості запрошуються учні закладів освіти та 

вихованці позашкільних закладів освіти, громадських об’єднань дітей та 

молоді. 

ІV. КЕРІВНИЦТВО  

Загальне керівництво здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ГСК. 

V. ПРОГРАМА  ПРОВЕДЕННЯ 

Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської молоді м. Києва у 

2019-2020 навчальному році передбачає проведення наступних заходів: 

Перший етап: Довгострокова міська Акція учнівської молоді м. Києва  

«Пізнай свій край – пізнай себе» – 21 вересня 2019 року; 

Другий етап: Міська гра-конкурс учнівської молоді м. Києва 

«Краєзнавчий квест» – 19 жовтня 2019 року; 

Третій етап: Літературний конкурс учнівської молоді м. Києва «Тобі, 

Україно, моє слово і діло!» – ІІ декада жовтня-ІІ декада листопада 2019 року. 

Четвертий етап: Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» – жовтень-листопад 2019 

року; 
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П’ятий етап: Фестиваль краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну 

любіть!» – 15-17 листопада 2019 року; 

Шостий етап: І (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» – 14 

грудня 2019 року. 

Сьомий етап: Міська тематична гра-конкурс учнівської молоді м. Києва 

«Музейний  квест» – лютий 2020 року; 

Восьмий етап: Міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий 

калейдоскоп» – березень 2020 року; 

Дев’ятий етап – Туристсько-краєзнавчий крос-похід – квітень 2020 року. 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходу (нагородження учасників, виготовлення 

сертифікатів тощо) проводиться за рахунок КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Учасники Першості протягом навчального року беруть участь у 

вищезазначених етапах. Результати команд вираховуються у відповідності до 

Умов заходів: 

- міської гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий квест»; 

- літературного конкурсу учнівської молоді м. Києва «Тобі, Україно, моє 

слово і діло!»; 

- міського етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна»; 

- змагальної частини Фестивалю краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну 

любіть!»; 

- загальноміського етапу І (регіонального) туру Всеукраїнської краєзнавчої 

акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби»; 

- міської тематичної гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Музейний  

квест»; 

- міського конкурсу-гри юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»; 

- краєзнавчого крос-походу. 

У кожному заході передбачається визначення переможців (І-ІІІ місця) у 

різних вікових групах (молодша, середня, старша, окрім змагань Фестивалю).  

Участь команд у довгостроковій міській Акції учнівської молоді м. Києва  

«Пізнай свій край – пізнай себе» прирівнюється до І місця. Якщо команди не 

взяли участь у даному заході, то їх результат прирівнюється до ІV місця. 

На основі результатів КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» складає 

рейтингову таблицю.  

Підсумок Відкритої першості підводиться у травні 2020 р. Переможцями 

Відкритої першості у різновікових групах стають учасники, що за весь період 

(вересень 2019 р. – квітень 2020 р.) набрали найменшу суму місць. 

Учасники, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами та цінними 

подарунками КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання». 
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УМОВИ 

ХХІ етапу довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва 

«Пізнай свій край – пізнай себе» 

 

І. МЕТА ТА ЗАВДВННЯ АКЦІЇ 

 Метою довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай 

свій край – пізнай себе» є формування у дітей та молоді сучасного світогляду, 

розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, 

самоосвіти і самореалізації особистості, формування духовної та фізичної 

досконалості підростаючого покоління засобами туризму та краєзнавства.  

Завдання: 

- ознайомлення учнів з історичним минулим і сьогоденням, 

природою, історико-культурними та архітектурними пам’ятками рідного краю; 

- розвиток практичних туристсько-краєзнавчих навичок; 

- поглиблення та закріплення базових знань шкільної програми; 

- виховання позитивних, моральних і вольових якостей;    

- залучення учнівської молоді м. Києва до активної туристсько-

краєзнавчої діяльності; 

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів 

м.Києва з організації та проведення походів вихідного дня; 

- ознайомлення з туристсько-краєзнавчими маршрутами Києва і 

Київщини. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

До участі в Акції запрошуються учні 1-11 класів закладів освіти міста 

Києва, вихованці позашкільних та громадських організацій відповідного віку. 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО АКЦІЄЮ 

Загальне керівництво Акцією здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу київської міської 

ради (КМДА). 

 

ІV. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

Акція має довгостроковий характер. ХХІ етап Акції «Березняки» 

проводиться 21 вересня 2019 року.   

Місце реєстрації: сквер імені Івана Миколайчука (зупинка «Мікрорайон 

«Русанівка»). 

З метою упередження великого скупчення учасників заходу прибуття та 

реєстрація груп здійснюється за графіком:       

09.30 – 10.00 – Дарницький,  Дніпровський райони 

10.00 – 10.30 – Деснянський, Голосіївський райони 

11.00 – 11.30 – Оболонський, Подільський райони 

11.30 – 12.00 – Святошинський, Солом’янський райони 

12.00 – 12.30 – Печерський, Шевченківський райони 
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V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

Учасники Акції здійснюють екскурсію з оглядом основних історичних, 

географічних, культурних об’єктів, розташованих на території мікрорайону 

«Березняки». Екскурсія організується відповідно до «Інструкції щодо 

організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською 

молоддю» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р. № 

1124). 

Перед початком проведення Акції на реєстрації група подає документи: 

1) наказ закладу освіти про відповідальність керівника групи за життя і 

здоров’я учасників заходу;  

2) заявку зі списком групи, завірену директором закладу. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ АКЦІЇ 

       Фінансування Акції здійснюється за рахунок КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» у межах затвердженого кошторису витрат  на поточний рік. 
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УМОВИ 

проведення ХV етапу міської гри-конкурсу учнівської  

молоді м. Києва «Краєзнавчий квест» 

 

І. Мета та завдання гри-конкурсу 

Міська гра-конкурс започаткована з метою всебічного залучення дітей та 

підлітків міста Києва до активної діяльності з вивчення історії та  культури  

рідного краю, дослідження природних компонентів та природних комплексів 

рідного краю, явищ соціального життя; активізації інтелектуально-пізнавальної 

діяльності; забезпечення єдності розвитку виховання та навчання засобами 

туризму та краєзнавства; сприяння пізнавальній діяльності дітей. 

Завданнями гри-конкурсу є: 

- реалізація державних програм з національно-патріотичного 

виховання підростаючого покоління; 

- запровадження інтерактивних форм краєзнавчої роботи у місті; 

- активізація пошукової та дослідницької роботи учнівської молоді у 

процесі пізнання історії свого роду, міста, країни; 

- набуття дітьми практичних туристсько-краєзнавчих вмінь; 

- поглиблення знань з базових дисциплін шкільної програми; 

- соціалізація та самореалізація підлітків через колективну творчу 

діяльність; 

- виховання позитивних моральних і вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів    м. 

Києва з організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

ІІ. Терміни та місце проведення гри-конкурсу 

ХV етап гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий квест» 

проводиться 19.10.2019 року за маршрутом «Березняки» згідно стартового 

протоколу, що буде розміщений на сайті Київського центру дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання http://uacenter.info/ 

після обробки попередніх заявок (але не пізніше 17.10.19). 

 

ІІІ. Учасники гри-конкурсу 

У грі-конкурсі беруть участь команди від закладів освіти, позашкільних 

закладів освіти, громадських об’єднань дітей та молоді (не більше однієї 

команді від закладу, об’єднання у кожній віковій групі). 

Гра-конкурс проводитися у трьох вікових групах: 

І  – молодша вікова група (5-6 клас); 

ІІ – середня вікова група (7-8 клас) 

ІІІ – старша вікова група (9-11 клас). 

Склад команди: до 8  учасників та 1 керівник команди.  

 

 

 

Керівництво грою-конкурсом 

Загальне керівництво конкурсом здійснює Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання за 



34 

 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 

 

ІV. Умови проведення гри-конкурсу 

Гра проводиться на місцевості. Команди рухаються краєзнавчо-

екскурсійним маршрутом та виконують різноманітні краєзнавчі завдання. 

Для участі в грі-конкурсі до 14.10.2019 року (до 24.00) необхідно подати 

попередні заявки на участь з вказівкою віку учасників (молодша, середня, 

старша) та даних про керівників груп (П.І.П. – повністю, контактний номер 

телефону) на електронну адресу КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (mcdut@ukr.net) 

з поміткою «Краєзнавчий квест». 

У день проведення заходу (під час реєстрації) учасники надають 

організаторам гри-конкурсу наказ від закладу про направлення команди та 

заявку на участь.  

Команди повинні мати при собі планшетні папки та ручки.  

Завдання ХV етапу гри-конкурсу передбачають застосування знань та 

умінь учасників з таких питань: 

- орієнтування за планом місцевості; 

- знання історії міста Києва та місцевості, де проводиться гра; 

- знання історії та архітектурних особливостей споруд; 

- знання видатних постатей, пам’ятників та меморіальних дощок, які 

зустрічаються під час проходження маршруту гри; 

- завдання на спостережливість. 

Керівникам команд пропонується окреме виконання завдань. 

Контрольний час знаходження на маршруті може відрізнятися для різних 

вікових груп і оголошується в додаткових умовах. 

 

V. Підведення підсумків та нагородження 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність 

і повноту виконання завдань. За умови однакової кількості балів враховується 

час виконання завдань та їх пріоритетність. 

Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 
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УМОВИ 

проведення ІІІ фестивалю краєзнавчого активу м. Києва 

«Свою Україну любіть!» 

 

І. МЕТА 

Фестиваль краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну любіть!» (далі – 

Фестиваль) ставить на меті залучення учнівської молоді міста Києва до 

активного вивчення історії та культури рідного краю, активізацію 

інтелектуально-пізнавальної діяльності дітей та юнацтва, набуття ними 

практичних умінь з пошуково-дослідницької роботи, розвиток особистісних 

якостей, виховання патріотичних почуттів засобами туризму та краєзнавства. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

Завданнями фестивалю є: 

- створення умов для реалізації державних програм, заходів з 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- формування стійкого інтересу до культурно-історичної спадщини 

українського народу, здобутків видатних постатей рідного міста; 

- запровадження інноваційних форм у краєзнавчу роботу з 

учнівською молоддю міста; 

- поглиблення знань з базових дисциплін шкільної програми; 

- розвиток особистості дитини через активізацію її пошукової та 

дослідницької роботи; 

- набуття практичних туристсько-краєзнавчих умінь та навичок; 

- сприяння соціалізації та самореалізації дитини у колективній 

творчій діяльності; 

- виховання духовних, моральних і вольових якостей;    

- популяризація туризму і краєзнавства  серед учнівської  молоді    м. 

Києва;  

- надання фахової допомоги педагогам освітніх закладів м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Фестиваль відбудеться 15-17 листопада 2019 року. Заїзд та реєстрація 

учасників проводитиметься 15 листопада з 15.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, 

туристсько-екскурсійна база «Юний турист» (вул. Академіка Заболотного, 144). 

 

ІV. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у фестивалі запрошуються організовані групи учнів освітніх 

закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та громадських 

об’єднань дітей та молоді. 

Склад групи: 4-6  учасників (віком не молодші 2008 року народження 

незалежно від статі) та 1 керівник. 

 

V. КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

Загальне керівництво заходом здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 
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підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

VІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

Учасники Фестивалю проходять навчально-тренувальну підготовку за 

основними краєзнавчими напрямками згідно програми заходу (повідомляється 

додатково). 

Фестиваль проводиться на площинах туристсько-екскурсійної бази 

«Юний турист» та за її межами. 

 Під час заходу групи  

- проходять навчання з етнографічного, геологічного, археологічного, 

географічного, літературного краєзнавства, туризму; 

- беруть участь в обряді-посвяті в краєзнавці; 

- виборюють першість в конкурсі обрядів («домашнє завдання»), 

інтерактивній грі на місцевості, яка передбачає різноманітні краєзнавчо-

туристські завдання (детально про проведення зазначених заходів 

повідомляється в додаткових умовах). 

Для участі у Фестивалі до 08.11.2019 року подається попередня заявка 

згідно форми (розміщується на сайті Закладу – http://www.uacenter.info) на 

електронну адресу: mcdut@ukr.net з поміткою «Краєзнавчий фестиваль». Групи 

долучаються до заходу за викликом організаторів фестивалю. 

Під час реєстрації у день заїзду подається наказ закладу, що направляє 

групу, заявка з відміткою лікаря (2 екземпляри), форму якої організатори 

надсилають разом з викликом; страховий поліс (можна списком на групу). 

Учасники повинні мати при собі оригінали учнівських квитків (особам від 14 

років – паспорти).  

Необхідне спорядження: особистий посуд (чашка), спортивний одяг та 

взуття, ємність з питною водою (2 л) на кожну особу та 1 ємність для питної 

води (5 л) на делегацію, бажано мати 1-2 туристські килимки на команду. 

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходу (нагородження учасників, виготовлення 

сертифікатів, атрибутів Фестивалю) проводиться за рахунок КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

  

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Кожен учасник Фестивалю одержує значок із символікою заходу та 

сертифікат про участь у ньому. Переможці конкурсу обрядів, інтерактивної гри 

нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 
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Умови проведення загальноміського (очного) етапу І (регіонального) 

туру Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії та боротьби» 

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

I (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії та боротьби» (далі – Акція) проводиться 

відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.05. 2018 № 450 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 29.05. 2018 за № 633/32085.  

Метою Акції є громадянське виховання дітей та молоді на засадах 

історичної правди про боротьбу українського народу за державну незалежність. 

Обробка персональних даних учасників Акції здійснюється з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

ІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ   

Загальноміський (очний) етап I (регіонального) туру Акції проводиться 14 

грудня 2019 року. Про місце проведення буде повідомлено додатково. 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Організаційне та методичне забезпечення проведення I (регіонального) 

туру Акції здійснюється Київським центром дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання за підтримки Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради. 

ІV. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

До участі в Акції запрошуються вихованці, слухачі, учні закладів 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, а 

також дитячі громадські організації, клуби міста Києва. До участі в Акції як 

керівники та консультанти краєзнавчо-дослідницьких робіт запрошуються 

вчителі, керівники гурткової роботи, методисти районних науково-методичних 

центрів, викладачі, представники національних спілок та громадських 

організацій. 

V. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕНН КРАЄЗНАВЧО-

ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 

Учасники Акції до 01 грудня 2019 року подають до КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» на розгляд журі краєзнавчо-дослідницькі роботи в електронному 

вигляді/ на цифрових носіях або на електронну пошту: mcdut@ukr.net (з 

позначенням у темі листа «Акція. Українська революція») за такими 

тематичними напрямами: 

1) «Українська революція – доба національного державотворення»; 

2) «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової агресії 

Росії»; 

3) «Український національний визвольний рух 1930-х років, періоду Другої 

світової війни та у повоєнні роки»; 

4) «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові»; 

5) «Українська державність: від Революції на граніті до Революції Гідності». 

Учасники акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

досліджують: 
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1) за напрямом «Українська революція – доба національного 

державотворення»: 

- етапи політичного, військового, економічного, культурно-просвітницького 

тощо розвитку Української революції та формування державницьких 

інститутів; 

- діяльність Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918); 

- правління гетьмана Павла Скоропадського у контексті 100-річчя гетьманату 

(квітень-грудень 1918); 

- період влади Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918 - 

листопад 1921); 

- факти та події в добу національного піднесення, що відбувалися у селах і 

містах свого краю; 

- формування громадянського суспільства, відродження українських традицій 

в освіті і культурі; 

- діяльність історичних постатей Української революції, а також долі 

односельців, земляків - учасників революційних перетворень на місцях, які 

своїми діями і прагненнями прославили рідний край і Україну; 

2) за напрямом «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та 

військової агресії Росії»: 

- організовані та стихійні форми боротьби українців проти більшовицької 

диктатури у 1920-ті роки – на початку 1930-х років; 

- український опір процесам колективізації на селі; 

- протидію більшовиків процесам українізації у сфері освіти, духовної і 

матеріальної культури, мовної політики; 

3) за напрямом «Український національний визвольний рух 1930-х років, 

періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»: 

- створення та діяльність Української військової організації; 

- історію діяльності та боротьби Організації українських націоналістів; 

- державотворчі зусилля на Закарпатті в добу Карпатської України; 

- історію подвигів Української повстанської армії: жертовної звитяги 

українства; 

- роль українців в організації протестів та повстань у сталінських таборах; 

життя та діяльність історичних постатей зазначених періодів боротьби, 

участь членів родини (авторів робіт), їхніх односельців у великому 

протистоянні українців радянсько-російській імперії; 

4) за напрямом «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному 

режимові»: 

- причини виникнення, зміст та форми дисидентського руху в Україні 

(середина 1960-х - середина 1980-х років); 

- історію створення Української Гельсінської групи; 

- долі українських дисидентів та їх родин за радянських часів; 

- міжнародну підтримку Української Гельсінської групи; 

- роль української діаспори у захисті поборників прав людини та незалежності 

України: від Гельсінської групи до Гельсінської спілки; 

- роль Народного Руху України у державотворчих зусиллях українського 

народу (кінець 1980-х років). 
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5) за напрямом «Українська державність: від Революції на граніті до Революції 

Гідності»: 

- передумови виникнення молодіжного протестного руху в Україні у 1990 

році; 

- роль та значення Революції на граніті у боротьбі за відновлення державної 

незалежності України; 

- причини та наслідки Помаранчевої революції - важливого етапу боротьби за 

європейський шлях розвитку української держави; 

- політичні, економічні, соціальні, ідеологічні причини Революції Гідності; 

- європейський вибір України у контексті стратегії руху до демократії та 

загальноцивілізаційних напрямів розвитку. 

Краєзнавчо-дослідницькі роботи (письмові, відео тощо) повинні 

відповідати таким вимогам до оформлення:  

- Титульний лист (слайд, кадр) – зазначається назва адміністративно-

територіальної одиниці, повне найменування закладу освіти, тематичний 

напрям і назва краєзнавчо-дослідницької роботи, рік виконання. 

- Вступ – у вступі визначаються мета та завдання, форми, засоби та методи 

дослідження. Вступна частина може подаватися у формі відеозвернення 

автора чи колективу авторів, записаного у форматі Full-HD, знятого на 

фотоапарат /телефон/ будь-який інший пристрій тривалістю до 5-и хвилин. 

Відео може містити інтерв’ю з сучасниками обраної події/періоду, вченими, 

істориками, краєзнавцями, мешканцями досліджуваної території чи об’єкту 

тощо. 

- Основна частина – системний виклад досліджуваного матеріалу, подій, 

фактів, біографічних, статистичних даних, порівняльний аналіз тощо, 

оформлений у вигляді тексту (відповідно до Положення Акції) / інфографіки  

(формат Prezi або PowerPoint). Сайт, на якому розміщені ресурси з 

конструювання інфографіки: http://studway.com.ua/infogr-resursi/. 

- Підсумки – формулюються у вигляді конструктивних пропозицій як 

перспективних щодо намірів і дій на зміцнення української державності у 

сьогоденні (інтерактивний виступ дослідника).  

- Остання сторінка (слайд / титри) – зазначаються прізвище та ім’я автора або 

список авторів краєзнавчо-дослідницької роботи, назва дитячого колективу 

(туристсько-краєзнавчого гуртка, творчого об’єднання, пошукової групи – за 

наявності таких); прізвище, ім’я, по батькові керівника роботи, місце роботи, 

посада, контактний телефон. 

- Списки джерел та використаної літератури, фотографії, малюнки, фотокопії, 

схеми, картографічний матеріал тощо (за потреби). 

Краєзнавчо-дослідницькі роботи виконуються державною мовою. 

Виступ учасників з матеріалами робіт під час загальноміського (очного) етапу 

не повинен перевищувати 10 хвилин 
VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  

За результатами розгляду краєзнавчо-дослідницьких робіт членами журі 

загальноміського етапу I туру Акції визначаються переможці та призери 

конкурсу. Переможцем конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість 

балів. Призерами конкурсу є учасники, які за кількістю балів посіли друге та 

третє місця. 
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КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

 

Директор    
Стешук                  

Валентина Миколаївна 

тел/факс 

529-43-58 

Заступник директора                                 

з  методичної роботи                               

Павлюк                               

Анна Юріївна 

529-41-13 

 

Завідуючий                                            

краєзнавчо-екскурсійним відділом                         

Майдибура                       

Альона Василівна 

529-30-02 

 

Завідуючий відділом  національного                    

та військово-патріотичного виховання 

Капшук                             

Тетяна Михайлівна 
529-31-18 

в.о. Завідуючого туристсько-

спортивним відділом          

Шаповалов          

Олександр Михайлович 
529-10-57 

Секретар МКК                           
Губенко                           

Вячеслав Іванович 
529-52-05 

         Email:                                           
mcdut@ukr.net 

 
 

Сайт                                                        www.uacenter.info 

                       https://www.facebook.com/uacenter.info 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 
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