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Методичні матеріали містять орієнтовні умови проведення міських масових 

туристсько-краєзнавчих заходів з учнівською молоддю м.Києва організаційно-

методичне забезпечення яких у ІІ семестрі 2022/2023 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 

№ 1 від 09.01.2023 р.) 

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

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» 

 

Упорядники випуску: Майдибура А.В. – т.в.о. заступника директора з навчально-

виховної роботи КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання»; 

Павлюк А.Ю. – заступник директора з методичної роботи 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»; 

 

Укладачі: Шаповалов О.М. – в.о. завідувача туристсько-спортивного 

відділу КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»; 

Кордон О.В. – т.в.о. завідувача краєзнавчо-екскурсійного 

відділу КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»; 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 

УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва зі скелелазіння 

 «Підкорювачі скель» 

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   скелелазіння  як одного з масових та доступних видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної спортивної майстерності, обміну досвідом; 

- визначення найкращих спортсменів зі скелелазіння   в м. Києві. 

 

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

  Змагання проводяться 12 березня 2023 року.      

У зв`язку з військовим станом - додаткова інформація, місце проведення та 

часу старту будуть надані керівникам команд після попередньої заявки. 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює  КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія 

(далі ГСК). 

 

4.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Вид змагань – особисті. 

Завдання - подолання двох маршрутів  на швидкість. 

 

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Вікові групи учасників змагань: 

 ПОЧАТКОВА вікова група  2012-2013 р.н. 

 МОЛОДША вікова група  2010-2011р.н.  

 СЕРЕДНЯ вікова група     2008-2009 р.н.  

 СТАРША вікова група       2006-2007 р.н. 

 УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ  2002-2005 р.н. 

    

Змагання проводяться окремо серед юнаків та дівчат. 
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Кількість учасників не обмежена. 

 

6.ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі - не пізніше 

10:00 09.03.2023. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту.  

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможець визначається за сумою часу проходження двох маршрутів в 

кожній віковій групі окремо для юнаків та дівчат. 

Учасники, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

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

патріотичного виховання» згідно з кошторисом витрат Закладу. 

 

УМОВИ 

відкритого Чемпіонату учнівської молоді м. Києва з пішохідного туризму – 

командний «Крос-похід» (І-ІVкл.) 

1. 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 найкращих учасників з пішохідного туризму в м.Києві. 

 

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 9 квітня 2023 року. 

У зв`язку з військовим станом - додаткова інформація, місце проведення та 

часу старту будуть надані керівникам команд після попередньої заявки. 
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3.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводить КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Вікові групи учасників змагань: 

 ПОЧАТКОВА вікова група 2012-2013 р.н.  

 МОЛОДША вікова група  2010-2011р.н.  

 СЕРЕДНЯ вікова група     2008-2009 р.н.  

 СТАРША вікова група       2006-2007 р.н. 

 УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ  2002-2005 р.н. 

Склад команди у всіх вікових групах  – 4 особи (не менше 1 особи 

протилежної статі). 

 

5.ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі -  не 

пізніше 10:00 06.04.2023 року. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту.  

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Визначення результатів будуть оголошені у додаткових умовах, які учасники 

отримують не пізніше, ніж за 10 діб до проведення змагань. 

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Учасники, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

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

патріотичного виховання», згідно з кошторисом витрат Закладу. 
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УМОВИ 

відкритого Чемпіонату учнівської молоді м. Києва з пішохідного туризму – 

командний «Смуга перешкод» (І-ІVкл.) 

1. 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 найкращих учасників з пішохідного туризму в м.Києві. 

 

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 23 квітня 2023 року. 

У зв`язку з військовим станом - додаткова інформація, місце проведення та 

часу старту будуть надані керівникам команд після попередньої заявки. 

3.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводить КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Вікові групи учасників змагань: 

 ПОЧАТКОВА вікова група 2012-2013 р.н.  

 МОЛОДША вікова група  2010-2011р.н.  

 СЕРЕДНЯ вікова група     2008-2009 р.н.  

 СТАРША вікова група       2006-2007 р.н. 

 УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ  2002-2005 р.н. 

Склад команди у всіх вікових групах  – 4 особи (не менше 1 особи 
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протилежної статі). 

 

 

 

 

5.ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі -         не 

пізніше 10:00 20.04.2023 року. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту.  

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Визначення результатів будуть оголошені у додаткових умовах, які учасники 

отримують не пізніше, ніж за 10 діб до проведення змагань. 

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Учасники, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

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

патріотичного виховання» згідно з кошторисом витрат Закладу. 

 

УМОВИ 

відкритого Чемпіонату м. Києва зі спортивного туризму – комбінована 

дистанція «Смуга перешкод»  (І-ІІІ кл.)  

1. 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 рівнятактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найкращих учасників зі спортивного туризму в м.Києві. 

 

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 30 квітня 2023 року. 
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У зв`язку з військовим станом - додаткова інформація, місце проведення та 

часу старту будуть надані керівникам команд після попередньої заявки. 

3.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводить КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Вікові групи учасників змагань: 

 ПОЧАТКОВА вікова група 2012-2013 р.н.  

 МОЛОДША вікова група  2010-2011р.н.  

 СЕРЕДНЯ вікова група     2008-2009 р.н.  

 СТАРША вікова група       2006-2007 р.н. 

 УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ  2002-2005 р.н. 

Склад команди у всіх вікових групах  – 4 особи (не менше 1 особи 

протилежної статі). 

 

5.ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі -         не 

пізніше 10:00 27.04.2023 року. 

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту.  

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Визначення результатів будуть оголошені у додаткових умовах, які учасники 

отримують не пізніше, ніж за 10 діб до проведення змагань. 

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Учасники, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

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

патріотичного виховання» згідно з кошторисом витрат Закладу. 
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УМОВИ 

відкритихзмагань зі спортивного (туристського) 

орієнтування серед учнівської молоді м. Києва (онлайн) 

1. МЕТА 

Змагання проводяться з метою: 
- популяризації спортивного туризму як одного з масових та доступних видів 

спорту; 

- підвищення рівня тактичної і технічної спортивної  майстерності; 

- надання методичної допомоги тренерам/керівникам гуртків в організації 

туристських змагань у дистанційній формі. 

 

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

У зв`язку з військовим станом - додаткова інформація, місце проведення 

та часу старту будуть надані керівникам команд після попередньої заявки. 

Змагання проводяться в дистанційному форматі з використанням матеріалів, 

розміщених на YouTube  (формат відео перегляду) та інших інтернет-площинах. 

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях запрошуються учасники колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів м. Києва та інші. Кількість учасників не 

обмежена. 

Вікові групи: 
- ПОЧАТКОВА    2010-2013 р.н. 

- МОЛОДША 2008-2009 р.н. 

- СЕРЕДНЯ 2006-2007 р.н. 

- СТАРША 2002-2005 р.н. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО  

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

1. На сайті Закладу (www.uacenter.info ) буде наданий доступ до карти змагань 

(перейти за посиланням).   

2. На карті нанесено старт дистанції (червоний трикутник). 
3. Масштаб карти 1:5000, перетин 2,5м. 
4. На сайті Закладу (www.uacenter.info)  буде активовано посилання на відео у 
YouTube,переглядаючиякеучасникивідслідковуютьпереміщенняспортсменаподистан

http://www.uacenter.info/
http://www.uacenter.info)�
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ціїтароблятьвідмітку КП (коло, діаметромвід 3 до 6мм) у 
своїйзаздалегідьскачаній/надрукованійкарті. 

5. Карту можна роздрукувати у форматі А4 (кольорову або чорну-білу) або 

працювати з картою в електронному форматі в Paint/інших програмних 

забезпеченнях (рекомендуємо спробувати завчасно). Відмітку необхідно робити 

яскравим олівцем або маркером (у електронній формі - червоним кольором). 

6. За правильно нанесений КП (КП в центрі кола) нараховується 3 бали, за КП на 

контурі намальованого кола нараховується 1 бал, за кожний зайвий КП знімається 3 

бали. 

7. У разі виникнення питань щодо проведення змагань можна звертатись до 
організаторів (пошта: orgotdel21@ukr.net). 

8. Контрольна карта для самоаналізу якості проходження дистанції учасником 
буде розміщена в описі під відео після завершення змагань. 
 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат визначається за кількістю правильно нанесених КП на карту. При 

рівній кількості - за найменшим часом виконання завдання (час отримання 

результату на пошту). Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються 

грамотами (електронний варіант) КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» у кожній віковій 

групі/статі окремо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗАХОДІВ 

Умови 

проведення загальноміського етапу І (очного) туру Всеукраїнського  

конкурсу  екскурсоводів музеїв закладів освіти 

 «Край, в якому я живу» 

 

Загальноміський (очний) етап I туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» (далі – Конкурс) проводиться 

відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.09. 2016 № 1129 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

07.10. 2017 за № 1340/29470.  

Конкурс проводиться Київським центром дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання за підтримки Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради. 

Терміни проведення загальноміського очного етапу Конкурсу: 21 січня 2023 

року. Місце проведення Конкурсу буде повідомлено додатково не пізніше 11 січня 

2023 року.  
Матеріали, що надійдуть на Конкурс, розподіляються за трьома профілями 

музеїв: військово-історичні, краєзнавчі та літературні музеї. 

Конкурсні матеріали мають відповідати таким вимогам до змісту та 

оформлення: 

 

1. ТЕКСТОВИЙ ОПИС ОГЛЯДОВОЇ ЕКСКУРСІЇ 

1.1 Вступ: 

- подати короткі загальні відомості про історію створення музею, загальний 

його зміст, зміст основних його розділів;  

- вказати назви організацій, з якими навчальний заклад співпрацює у музейній 

справі. Важливо вказати тривалість екскурсії, місце початку та закінчення екскурсії; 

- дати перелік назв тематичних екскурсій.  

1.2. Основна частина:  

- має послайдово розкрити зміст експозиції музею – сутність вступної частини 

експозиції, зміст та виховну спрямованість окремих розділів, акцентувати увагу на 

найбільш важливих музейних предметах їх особливостях; 

- коротко розкрити форми роботи із надходження музейних предметів до 

музею; 

- навести приклади запитань, які допомагають відвідувачам краще запам’ятати 

інформацію про почуте і побачене під час екскурсії. 

1.3. Висновок стосується 

- змісту екскурсії в цілому;  

- окремих коментарів про зміст музейної експозиції; 

- прикладів форм та засобів популяризації музейної колекції (екскурсії, 

друковані, усні, відео тощо).     
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Текстовий опис екскурсії повинен мати об’єм до 7 сторінок друкованого 

тексту та, за необхідності, додаток на 1 сторінку (приклади запитання до слухачів, 

інша важлива на ваш погляд інформація) за наступними параметрами: документ 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,0-1,5 на аркушах 

А-4. Нумерація сторінок наскрізна. 

Просимо надати посилання на електронні ресурси для ознайомлення з роботою 

музею. 

 

2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОГЛЯДОВОЇ ЕКСКУРСІЇ  

НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ 

2.1. Презентація оглядової екскурсії музеєм закладу освіти повинна бути 

виконана в програмі «Microsoft Offiсe Power Point».  

Рекомендується не перевантажувати презентацію текстовою інформацією, але 

її повинно бути достатньо для коментування ілюстративного матеріалу (карт, схем, 

малюнків, фотографій тощо). Необхідно зменшувати розмір графічних файлів, що 

вносяться в презентацію, для безперебійної роботи комп’ютерів при їх демонстрації. 

Загальний розмір презентації – до 50 Мб.  

 2.2. На першому слайді презентації відображаються:  

- повна назва закладу освіти, його підпорядкування; 

- назва Конкурсу; 

- види музеїв: військово-історичні, краєзнавчі та літературні музеї; 

- назва  екскурсії (символічна, літературна, але не повинна дублювати назву 

Конкурсу); 

- виконавець (прізвище, ім’я, клас чи гурток, творче об’єднання);  

- педагогічний (науковий) керівник (П.І.Б. повністю, місце роботи,  посада, 

контактний телефон). 

 2.3. Час демонстрації презентації та ведення екскурсії не повинен 

перевищувати 10 хв.  

 

3. ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ (ЗАОЧНИЙ), 

ПРОВЕДЕНОЇ УЧАСНИКАМИ   ЕКСКУРСІЇ (ОЧНИЙ) 

3.1. Члени журі оцінюють конкурсні матеріали та проведення учасниками 

Конкурсу оглядових екскурсій методом експертної оцінки відповідно до критеріїв.  

3.2. Критерії оцінювання оглядової екскурсії на електронних носіях 

№ 

з/п 
Критерії 

Кількість 

балів 

1

1. 

Загальні дані про музей: назва музею, його 

підпорядкування, тематика, назва екскурсії, перелік 

основних розділів експозиції, на який вік слухачів 

розрахована екскурсія, перелік об’єктів показу, час на їх 

огляд  

2 

2

2. 

Демонстрація  об’єктів показу: науковість, доступність, 

послідовність, збалансованість показу музейних предметів 

(основні – допоміжні) 

6 
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  3. 

Наявність архівних документів, фото, схем, малюнків 

тощо; загальні види та окремі складові експозиції. Авторство 

фотознімків або їх джерела 

5 

  4. Відповідність слайдів тексту екскурсії 5 
  5. Перелік використаних джерел та літератури 2 

 Всього 20 
 

3.3. Критерії оцінювання проведеної учасником оглядової екскурсії 

№

 № 

з/п 

Критерії 

Кількість 

балів 

1. Повнота розкриття змісту екскурсії  15 
2. Творче поєднання показу і розповіді 10 
3. Рівень володіння матеріалами експозиції 15 
4. Майстерність екскурсовода: вміння чітко, логічно, 

послідовно презентувати музейну колекцію  
10 

5. Культура  мовлення: володіння літературною мовою та 

мовними засобами, образність, вдале використання цитат, 

епітетів, порівнянь тощо 

10 

6. Вміння спілкуватися з відвідувачами (слухачами) 10 
7. Загальний художній та естетичний рівень 

продемонстрованої експозиції 
10 

 Всього 80 

                  Разом (сума балів):                                                        100 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ 

Загальна кількість переможців та призерів I туру Конкурсу може складати 50% 

від кількості учасників. 

Переможцями та призерами визнаються учасники, які набрали найбільшу суму 

балів за п.п. 3.2. та 3.3. у співвідношенні 1:2:3.  

Учасник не може бути визнаний переможцем, якщо він не набрав у сумі 75 

балів. Призерами (II, III місця) не можуть бути визнані учасники, якщо вони не 

набрали у сумі 60 балів. 

За умови, коли два і більше учасники набрали однакову кількість балів, вище 

місце посідає учасник, який набрав більшу кількість балів за п. 3.3., а за рівності і 

цього показника – місце розподіляється між учасниками. 
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УМОВИ 

проведення міської тематичної гри-конкурсу учнівської 

молоді м. Києва «Музейний  квест» 

 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться з метою 

підвищення національної свідомості та патріотизму юних киян; всебічного 

залучення учнівської молоді міста Києва до активної діяльності з вивчення історії та  

культури  рідного краю, активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності; 

виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до національного надбання. 

Завданнями гри-конкурсу є: 

- створення умов для реалізації державних програм з духовного та 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті; 

- пробудження цікавості молоді до історії свого роду, міста, країни; 

- стимулювання розвитку краєзнавства  серед учнівської  молоді м. Києва;  

- закріплення та поглиблення базових знань зі  шкільної програми; 

- організація корисного дозвілля та активного відпочинку, виховання 

позитивних, моральних і вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ ГРИ-КОНКУРСУ 

У грі-конкурсі беруть участь команди від закладів освіти (у т.ч. і 

позашкільних), дитячих громадських об’єднань дітей та молоді м. Києва, які 

відвідали екскурсію в Музеї окупації Києва (м. Київ, вул. Славгородська, 13). 

Гра-конкурс буде 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: 4 учасники і керівник команди.  

Від одного закладу освіти чи громадського об’єднання дітей та молоді у квесті 

може брати участь по одній команді кожної вікової групи. 

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ГРИ-КОНКУРСУ 

Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться 25.02.2023  року 

в приміщенні Музею окупації Києва за адресою: вул. Славгородська, 13  згідно 

стартового протоколу, що буде оприлюднений не пізніше 24.02.2023 року. 

Час проведення: 

Молодша група 10:00 – 12:00 

Середня група 12:30 – 15:30 

Старша група 16:00 – 18:00 
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ІV. КЕРІВНИЦТВО ГРОЮ-КОНКУРСОМ 

Загальне керівництво грою здійснює «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

Для участі у грі-конкурсі «Музейний квест» до 20.02.2023 року (до 24.00) 

треба заповнити реєстраційну форму, посилання на яку буде повідомлено додатково 

не пізніше 10.02.2023 року.  

У період підготовки до гри-конкурсу учасники здійснюють оглядову 

екскурсію по Музею окупації Києва, вивчають матеріали експозиції. Екскурсію 

команди замовляють самостійно за попередньою домовленістю з музеєм 

(http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-

patriotic-education/622)  

Під час гри-конкурсу команда працює самостійно. Керівник команди виконує 

окремо власне завдання, бали якого додаються до командного результату. Робота 

над завданнями квесту обмежена контрольним часом. Учасники повинні мати 

бейджик із назвою закладу освіти, планшети (папки), ручки. 

Під час реєстрації перед початком старту команда надає документи: 

1) наказ закладу освіти/об’єднання про персональну відповідальність керівника 

команди за життя і здоров’я учасників заходу;  

2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу/об’єднання. 

З питань організації та проведення міської тематичної гри-конкурсу можна 

звертатися за телефоном  529-30-02. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність і 

повноту виконання завдань командою і керівником. За умови набрання командами 

однакової кількості балів враховується час виконання завдань. 

Команди та учасники команд, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються 

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

військово-патріотичного виховання». 
 

 

УМОВИ 

міського конкурсу-гри юних краєзнавців м. Києва 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ-ГРИ 

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. 

http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/622
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/622
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Завдання конкурсу-гри: 

 виховання духовно багатої, гармонійно розвиненої 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 здобувачі освіти та вихованці закладів 

освіти, дитячих громадських об’єднань 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 заклад освіти направляє не більше однієї команди однієї 

вікової групи. Склад команди: 4 учні та керівник команди. 

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ-ГРИ 

Міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп» 

проводиться 18.03.2023 року. Місце проведення буде оголошене додатково. 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ-ГРОЮ 

Загальне керівництво конкурсом здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА). 

 

V. УМОВИ КОНКУРСУ-ГРИ 

Для участі у конкурсі-грі до 14.03.2023 року (до 24.00) треба заповнити 

реєстраційну форму, посилання на яку буде повідомлено додатково не пізніше 

03.03.2023 року.  

Учасники здійснюють підготовку за основними краєзнавчими напрямками, яку 

мають продемонструвати під час виконання завдань конкурсу-гри.  

Додаткові умови та рекомендації будуть надіслані зареєстрованим учасникам 

не пізніше15.03.23 року.  

На місце проведення гри команди прибувають не пізніше, як за 15 хвилин до 

свого стартового часу. Зі стартовим протоколом зареєстровані учасники будуть 

ознайомлені не пізніше 17.03.2023 р.  

Команда  рухається від станції до станції у певній послідовності, виконуючи на 

кожній станції запропоноване суддею завдання. Час роботи на станції –  5 хвилин. 

Керівник під час проходження командою маршруту залишається на місці старту та 

отримує своє завдання. Бали, отримані керівником, додаються до командного 

результату. 

Під час реєстрації перед стартом команда надає документи: 



17 
 

1) наказ закладу освіти/об’єднання про персональну відповідальність керівника 

команди за життя і здоров’я учасників крос-походу;  

2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу/об’єднання. 

З питань організації та проведення міської  тематичної гри-конкурсу можна 

звертатися за телефоном  529-30-02. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, набраних командою та 

керівником. За умови однакової кількості балів враховується пріоритетність завдань. 

Пріоритет станцій оголошується на старті гри. 

Команди, які посіли І-ІІІ місце, нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

 

 

УМОВИ 

проведення міської першості учнівської молоді м. Києва 

з краєзнавчого крос-походу 

 

І. МЕТА ЗАХОДУ 

Міська першість учнівської молоді м. Києва з краєзнавчого крос-походу (далі – 

крос-похід, захід) проводиться з метою залучення учнівської молоді міста Києва до 

активної діяльності з вивчення історії та  культури  рідного краю, дослідження 

природних компонентів та природних комплексів рідного краю, популяризації 

дитячого краєзнавчого туризму, підвищення майстерності педагогів, відповідальних 

за туристсько-краєзнавчу роботу в столиці. 

 

ІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Краєзнавчий крос-похід проводиться 15.04.2023р. згідно стартового 

протоколу, який буде надіслано зареєстрованим учасникам після обробки 

попередньої реєстрації (не пізніше 07.04.23). Місце проведення оголошується 

додатково. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ 

У крос-поході беруть участь команди від закладів освіти (у т.ч. і 

позашкільних), дитячих громадських об’єднань м. Києва (не більше однієї команди 

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

Краєзнавчий крос-похід 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 6 учасників та 1 керівник команди. 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ЗАХОДУ 
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Загальне керівництво краєзнавчим крос-походом здійснює КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» за підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА). 

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

Орієнтуючись за допомогою карти, учасникам потрібно знайти етапи та 

виконати завдання з історичного, географічного краєзнавства, народознавства, 

археології, екології та геології. Додаткові умови та рекомендації будуть оприлюднені 

не пізніше 31.03.23 року. 

Для участі у конкурсі-грі до 13.04.2023 року (до 24.00) треба заповнити 

реєстраційну форму, посилання на яку буде повідомлено додатково не пізніше 

03.04.2023 року.  

Під час реєстрації перед початком старту команда надає документи: 

1) наказ закладу освіти/об’єднання про персональну відповідальність керівника 

команди за життя і здоров’я учасників крос-походу;  

2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу/об’єднання, 

медичним працівником (у т.ч. навпроти прізвища кожного учасника); 

Командне спорядження: планшетні папки, ручки, компас. 

Команда повинна пройти певний, позначений на карті (схемі) маршрут, та 

знайти на позначеній місцевості етапи. При подоланні дистанції команда 

орієнтується по карті для визначення оптимального шляху, долає природні 

перешкоди та виконує завдання на етапах.  

Крос-похід проводиться в заданому напрямку – всі команди поступово 

проходять етапи в певній послідовності. Для забезпечення постійності інтервалу 

руху команд використовується система ралі: командам визначено час прибуття на 

етап і час виходу з нього. 

Починати роботу на етапі дозволяється тільки після настання визначеного в 

картці часу та за наявності всіх учасників команди. Час роботи на кожному етапі – 

10 хв.  

У разі запізнення команда допускається до виконання завдань, але лише у 

випадку, якщо запізнення не перевищує час, відведений для роботи на цьому етапі, 

згідно графіку руху команди. 

У випадку, коли час запізнення перевищує час, визначений для роботи, 

команда до виконання завдань не допускається, а продовжує рух до наступної 

станції. Суддя ставить відмітку, яка свідчить, що команда знайшла КП. 

Кількість учасників на усіх етапах та фініші повинна бути така сама, як і на 

старті (за винятком, коли учасник зійшов з маршруту і залишений командою на етапі 

з суддями з відповідною відміткою в контрольній картці).  

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність і 

повноту виконання завдань. За умови однакової кількості балів враховується 

пріоритетність завдань. Пріоритетне завдання оголошується перед початком змагань. 
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Команди, що не пройшли один або декілька етапів, посідають місця за тими, 

хто пройшов більш повну дистанцію та отримав результати. 

Команди, які не мають заліку одного або більше етапів, посідають місця після 

команд, які мають повний залік. 

Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами та кубками 

Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

 

 

УМОВИ 

міського конкурсу юних краєзнавців м. Києва «Перлини рідного краю» 
 

І.МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

Мета конкурсу:  

 вдосконалення національно-патріотичного та громадянського виховання 

підростаючого покоління;  

 залучення учнівської молоді до ґрунтовного вивчення історичної та 

культурної спадщини, природних багатств рідного краю.   

Завдання конкурсу: 

 закріплення та поглиблення знань з історії рідного краю та довкілля, 

географічних, етнографічних, історичних об’єктів;   

 активізація пошуково-дослідницької роботи з історії, культури, географії 

рідного краю;  

 пропаганда та залучення учнівської молоді до активної туристсько-

краєзнавчої діяльності;   

 виховання духовно багатої, гармонійно розвинутої особистості.  

 

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

До участі в конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів освіти, дитячих 

громадських організацій м. Києва за віковими категоріями:  

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

ІІ – середня вікова група (7-8 клас);  

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

Для участі у конкурсі заклад освіти, голова дитячої громадської організації 

направляє команду не більше 6 (шести) учасників однієї вікової групи.   

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Міський конкурс юних краєзнавців «Перлини рідного краю» (далі – Конкурс) 

проводиться 10-23.04.2023 року на територіях адміністративних районів м. Києва.  

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ 

Загальне керівництво краєзнавчим заходом здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 
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підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА). 

V. УМОВИ КОНКУРСУ 

5.1. Конкурс командний (5-6 учасників). Керівник, котрий організує учасників 

від закладу, має зареєструвати їх за посиланням, розміщеним в Анонсі заходу на 

сайті КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» http://www.uacenter.info/ до 09.04.2023.      

 5.2. Учасники здійснюють підготовку, заздалегідь знайомлячись з об’єктами 

самостійно обраної території свого адміністративного району, опрацьовують 

матеріали, карту місцевості та здійснюють піші прогулянки (за власним бажанням) 

по визначеній території.   

5.3. Команди створюють інтерактивну мапу маршруту віртуальної екскурсії з 

фото/відеоописом визначних об’єктів свого району.   

5.4. Конкурсні роботи до 17.04.2023 року завантажуються на будь-який 

хмарний сервіс, на який дається посилання у листі на електронну адресу 

краєзнавчого відділу КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства і військово-патріотичного виховання»  kraeznavmcdut@ukr.net з 

поміткою у темі «Конкурс. «Перлини рідного краю».  

5.5. Вимоги до конкурсної роботи:  

 Вид роботи: онлайн-мапа з активними позначками-посиланнями (QR-

код, кружечок, тощо) на самостійно зняте відео або створений у відеоредакторі 

фоторяд  в форматі AVI, MP4 опису об’єкта обраної території; 

 тривалість фото/відеоопису 1 об’єкта не більше 10 хвилин;  

 загальна кількість об’єктів: 5-6;  

 загальна тривалість віртуального маршруту – не більше  1 год.  

Опис об’єктів повинен проводитись особисто учасниками. Роботи з 

порушенням авторського права знімаються з Конкурсу. Якщо для створення 

відеофільму учасникам Конкурсу потрібно використати інтелектуальну власність, 

права на яку належать третій особі, вони зобов’язані забезпечити правомірність 

використання цих прав і несуть за це відповідальність.  

5.6. Фото/відеоописи, що не відповідають вимогам п. 5.5. цих умов, до участі 

у Конкурсі не допускаються.  

5.7. Роботи, що відповідають вимогам, будуть розміщені на сторінці Закладу 

Фейсбук (https://www.facebook.com/uacenter.info) для голосування вподобайками з 

18.04 до 16:00 23.04.2023 року.  

5.8. Інтерактивні карти з фото/відеоописами будуть оцінюватися за такими 

критеріями:   

― дизайн та цілісність інтерактивної карти;  

― наявність цікавих краєзнавчих фактів;  

― технічна якість наданих матеріалів;  

― творчий підхід до виконання;  

― відповідність вимогам п. 5.5.;    

― командна робота;   

― вміння працювати з редакторами.  

http://www.uacenter.info/
https://www.facebook.com/uacenter.info
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5.9. Усі фото, відео та аудіоматеріали, отримані під час проведення 

Конкурсу, стають власністю організаторів та можуть бути використані за рішенням 

оргкомітету без узгодження.  

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці та призери визначаються суддівською колегією у кожній віковій 

групі окремо.   

Переможець та призери Інтернет-голосування визначаються найбільшою 

кількістю позитивних вподобайок.  

Відповідно до підсумкового протоколу учасникам Конкурсу видається 

електронний сертифікат.  

Електронний сертифікат із зазначенням ПІБ, класу, назви закладу освіти 

організатор відправляє на електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, в 

строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів.  

Переможці та призери нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (за 

рішенням суддівської колегії та Інтернет-голосування) КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (за 

рішенням суддівської колегії).     

Офіційні результати проведення Конкурсу розміщуються на сайті              

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» http://www.uacenter.info/ 
 

 

УМОВИ 

проведення міського конкурсу учнівської молоді м. Києва  

«Герої сьогодення», присвячений пам’яті героїв України ХХІ ст. 

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

 

1.1. Міський конкурс учнівської молоді м. Києва «Герої сьогодення» (далі – 

Конкурс) проводиться з метою збереження пам'яті про боротьбу українського народу 

з російськими загарбниками у війні 2022 року. 

1.2. Завданнями Конкурсу є: 

- створення умов для реалізації державних програм з духовного та 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- моральна і психологічна підтримка захисників нашої Батьківщини; 

- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті; 

- пробудження поваги молоді до історії свого роду, міста, країни; 

- виховання патріотичних, моральних і вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам закладів освіти м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи у воєнний час. 

1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для здобувачів 

освіти та вихованців закладів освіти, дитячих громадських об’єднань     м. Києва. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

http://www.uacenter.info/
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У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти та вихованці закладів освіти, 

дитячих громадських об’єднань м. Києва.  

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Конкурс проводиться на площинах Інтернету з 20.04 по 10.05.2023 у два етапи: 

20.04 – 29.04.2023 – надання робіт (до 17 години 29 квітня; роботи, що 

надійдуть пізніше зазначеного часу, у конкурсі участі не беруть); 

29.04 – 10.05.2023 – голосування (до 12 години 10 травня; обліковується 

кількість позитивних відгуків – «вподобайок»). 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ 

Загальне керівництво конкурсом здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА). 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Для участі у Конкурсі необхідно з 20.04 по 29.04.2023 року зареєструватись, 

заповнивши форму «РЕЄСТРАЦІЯ» на сайті нашого Закладу 

(http://www.uacenter.info/) та надіслати  самостійно підготовлені індивідуальні або 

колективні відеороботи, в яких пропонується розповісти про долі мешканців Києва, 

інших куточків України, які в цей час боронять/боронили Україну в лавах ЗСУ або в 

інших військових формуваннях, або здійснюють волонтерську діяльність, або є 

свідками злочинів цієї війни. 

 Відеоролики учасники самостійно розміщують свої матеріали у групі 

«ПАМ’ЯТАЙМО» https://www.facebook.com/groups/645844229822777  з хештегом 

#ГЕРОЇ_СЬОГОДЕННЯ.   

 

VІ. ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ВІДЕОРОЛИКУ 

На Конкурс подаються відеоролики відповідної тематики, створені у форматі 

1080р Full HD.  

Час демонстрації відео: до 3 хвилин. 

У титрах відеоролику зазначити назву відеороботи, дату створення, 

використані джерела та інформацію про автора(ів):  

- П.І.Б. учасника(ів); 

- клас, заклад освіти/об’єднання, район м. Києва;  

- П.І.П, посада керівника-консультанта (у разі наявності). 

Участю у Конкурсі автор дає згоду на можливе використання своєї роботи у 

звітах та публікаціях на сторінках соцмереж і сайті Закладу.  

 

VIІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможцем вважається учасник(и), чия публікація набрала найбільшу 

кількість «вподобайок», призерами – наступні два учасники з найбільшою кількістю 

«вподобайок».  

http://www.uacenter.info/
https://www.facebook.com/groups/645844229822777
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Результати будуть оприлюднені на сторінці Закладу у Фейсбуці 10.05.2023 

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

Переможець та призери нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».  

 

 

УМОВИ 

проведення міського конкурсу краєзнавчих робіт учнівської молоді  

м. Києва «Найцікавіша історія експоната» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ці умови визначають порядок організації та проведення міського конкурсу 

краєзнавчих робіт учнівської молоді закладів освіти м. Києва «Найцікавіша історія 

експоната» (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою: 

- вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця 

музеїв при закладах освіти; 

-  виховання в учнів любові до рідного краю, бережливого ставлення до історії, 

духовної спадщини українського народу, природного довкілля; 

- зміцнення позитивного іміджу музейної справи в закладах освіти. 

1.3.   Основними завданнями конкурсу є: 

- залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошуково-

дослідницької та екскурсійної роботи; 

- поглиблення знань учнів про історико-культурну спадщину народу; 

- формування наукових основ і практичних навичок дослідження та 

збереження історико-культурної спадщини, вивчення стану природних об’єктів 

рідного краю, природоохоронної діяльності тощо; 

- поглиблення знань щодо методів і форм музейної роботи, засобів 

популяризації музейних колекцій; 

- підвищення загальноосвітнього рівня учнів, оволодіння вміннями працювати 

з першоджерелами, іншими історичними документами, обробляти, аналізувати та 

представляти інформацію; 

- використання в освітньому процесі матеріалу, зібраного під час походів, 

краєзнавчих експедицій та екскурсій; популяризація краєзнавчих знань; 

- підтримка обдарованої молоді та створення умов для її розвитку: 

- сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення 

до музейної справи у молоді шкільного віку; 

- спонукання учасників до творчості, реалізації власних творчих здібностей. 

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для здобувачів 

освіти закладів освіти. 

 

II. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
2.1. У конкурсі беруть участь здобувачі освіти закладів освіти (далі – 

учасники), які є екскурсоводами музеїв при закладах освіти м. Києва. 

https://www.facebook.com/uacenter.info
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2.2. У конкурсі можуть брати участь екскурсоводи, які представляють музеї 

таких профілів: 

- історичні; 

- військово-історичні; 

- історії освіти; 

- історії навчальних закладів; 

- краєзнавчі; 

- археологічні; 

- літературні; 

- мистецькі; 

- етнографічні; 

- технічні; 

- галузеві; 

- природничі; 

- історії населених пунктів; 

- інших профілів. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

 3.1. Конкурс проводить КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за підтримки Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

3.2. Конкурс проводиться у два етапи: 

І – 08.05 – 24.05.2023 – надання робіт. Роботи, що надійдуть пізніше 

зазначеного часу, не беруть участі у конкурсі; 

ІІ – 08.05 – 25.05.2023 – голосування (до 12 години 25 травня; обліковується 

кількість позитивних відгуків – «вподобайок»). 

 

V.  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ 
5.1. На Конкурс надаються самостійно підготовлені індивідуальні чи 

колективні краєзнавчі роботи, що відповідають темі Конкурсу. У роботах необхідно 

розкрити історію будь-якого одного експонату свого музею (його призначення, як 

потрапив до експозиції, які події з ним пов’язані тощо). Від  одного музею 

дозволяється надавати лише одну роботу. 

5.2. Роботи виконуються у довільній формі (фото-, відеопрезентації тощо – за 

власним вибором автора). Час демонстрації (у разі створення відеоролику) не 

повинен перевищувати 5 хвилин. Також необхідно надати текстовий супровід, що 

містить стислий виклад історії експоната (до 0,5 сторінки формату А-4, міжрядковий 

інтервал – 1,0). 

5.3. Краєзнавчі роботи надсилаються на сторінку facebook «Музейні 

цікавинки» за посиланням  https://www.facebook.com/groups/210325186868686 /   (у 

розділ «Публікація» – «Напишите что-нибудь...») з 

поміткою  #Конкурс_експонатів2023_профіль# 

(наприклад,  #Конкурс_експонатів2023_краєзнавчий#). До публікації необхідно 

додати інформацію, в якій українською мовою зазначити 

- повну назву музею, закладу освіти; 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B22020_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B22020_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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- П.І.Б,, клас учасника(ів); 

- П.І.Б, керівника музею/посада керівника роботи; 

- текстовий супровід про історію експоната. 

5.4. Роботи, надані на Конкурс, не рецензуються. Участю у Конкурсі автор 

підтверджує повну згоду з його Умовами, а також дає згоду на можливе 

використання конкурсної роботи у звітах та публікаціях на сторінках соцмереж і 

сайту Закладу.  

 

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Визначення переможців та призерів здійснюється методом виведення 

експертної оцінки, що є середньоарифметичним показником оцінок членів 

суддівської колегії. 

Переможцем та призерами (І, ІІ, ІІІ місце) за експертною оцінкою є учасники, 

що набрали найбільшу кількість балів. Інтернет-голосування визначає одного 

переможця, яким є учасником, чия публікація набрала найбільшу кількість 

«вподобайок». 

Переможець та призери нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Результати Конкурсу оприлюднюються 25 травня 2023 р. (не пізніше ніж після 

15 год.) на веб-сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання (http://uacenter.info) та на сторінках Закладу у 

facebook:  

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

- https://www.facebook.com/groups/210325186868686 / .  
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https://www.facebook.com/groups/210325186868686%20/
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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 

Т.в.о. заступник директора 

з  навчально-виховної роботи 

Майдибура 

Альона Василівна  

 

 

529-41-13 

Т.в.о. завідувача 

краєзнавчо-екскурсійного відділу 

Кордон  

Олена Вікторівна 

 

529-30-02 

Завідуючий відділом національного 

та військово-патріотичного 

виховання 

Петренко 

Богдан Андрійович 

529-31-18 

 

В.о. завідувача 

туристсько-спортивного відділу 

 

Шаповалов 

Олександр Михайлович 

 

529-10-57 

 

 

 
 

Email:                                           mcdut@ukr.net  

Сайт 
www.uacenter.info 

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