ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

КПНЗ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ,
КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
НА ДОПОМОГУ ВІДПОВІДАЛЬНИМ
ЗА ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧУ РОБОТУ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В
РАЙОНАХ М. КИЄВА

на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

2018р.

План
проведення міських масових
заходів КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства
та військово-патріотичного виховання»
з учнівською молоддю та педагогами
на 2018 рік⃰
Всі масові заходи проходять в межах міської довгострокової національно-патріотичної акції
учнівської молоді «З Україною в серці» та національно-патріотичного проекту учнівської молоді
Києва «Нам Україна вища над усе!»

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Назва заходу

Січень
Міський конкурс патріотичного фото «Ми - діти твої,
Україно!», присвячений 100-річчю підписання Акту Злуки
Учбово-практичний семінар з підготовки інструкторів дитячоюнацького туризму та організаторів спортивного туризму
І (очний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв
закладів освіти «Край, в якому я живу»
І тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій з активним
засобом пересування «Мій рідний край» (загальноміський)
Лютий
Міський семінар-практикум для керівників музеїв військовоісторичного профілю при закладах освіти м. Києва
«Державницька спрямованість музеїв військово-історичного
профілю»
Міські військово-спортивні змагання серед учнівської молоді
міста Києва «Честь і звитяга», присвячені 100-річчю Бою під
Крутами
Гра-конкурс «Музейний квест»
Міський марафон пам’яті, присвячений Дню Героїв Небесної
Сотні
Березень
Міський семінар-практикум з підготовки керівників команд та
суддів туристських змагань та зльотів з числа педагогів м.
Києва
Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»

Дата
проведення

зимові
канікули
Січень-травень
25 січня
до 31 січня

2 лютого

3лютого
3 лютого
20 лютого

березеньтравень
4 березня

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Міський урок мужності, присвячений Дню добровольця
19 етап міської Акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій
край – пізнай себе», присвячений 100-річчю Української
державності
Відкриті змагання учнівської молоді м. Києва зі спортивного
орієнтування у міжсезоння. Дистанція «За вибором»
Семінар-практикум для керівників гурткової роботи за
напрямом національно-патріотичного виховання, керівників
гуртків (роїв) «Джура», ройових – учасників І (районного)
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» «Джура»)
Міський семінар-тренінг з національно-патріотичного
виховання «З Україною в серці» (Спільно з Інститутом
проблем виховання НАПН України)
Квітень
Міський творчий конкурс пошуково-дослідницьких проектів
«Славетна історія державної символіки України», присвячений
річниці незалежності України
Відкритий чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму на
дистанції «Крос-похід» (І – ІV кл.)
Відкритий чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму на
дистанції «Смуга перешкод» (І-ІV кл.)
13 етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест»
Травень
Міжнародний молодіжний фестиваль-форум «Розмаїття
національних культур», присвячений 60-річчю Закладу
Червень
ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
Вересень
ІІ фестиваль краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну
любіть!»
Відкритий Чемпіонат учнівської молоді м. Києва з техніки
велосипедного туризму , присвячений Всесвітньому Дню
туризму («Тріал» та «Фігурне водіння»)
Відкрита юнацька Першість з техніки водного туризму,
присвячена Всесвітньому Дню туризму
Першість м. Києва серед працівників освіти з техніки
велосипедного та водного туризму, присвячена Дню
працівника освіти та Міжнародному дню туризму

14 березня
17 березня
18 березня

28-29 березня

26-28 березня

квітень –
серпень
15 квітня
21-22 квітня
21 квітня
18-20 травня

1-7 червня

22-23 вересня
30 вересня
30 вересня
30 вересня

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Жовтень
Міський національно-патріотичний фестиваль «Патріотичний
NON-STOP», присвячений Дню Захисника України
Проведення районних етапів Міських змагань з вогневої
підготовки «Снайпер столиці»
Міські змагання з пішохідного туризму «Срібний карабін»,
присвячені Дню Захисника України
20 етап міської Акції учнівської молоді м. Києва
«Пізнай свій край – пізнай себе»
Міський семінар-практикум для музеїв етнографічного
профілю в межах Міського семінару педагогічної майстерності
«KyivEdFest»
Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

6 жовтня
жовтень
13 жовтня
20 жовтня
30 жовтня
жовтеньгрудень

Листопад
32. Міський семінар педагогічної майстерності «KyivEdFest»
1 листопада
33. Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування
11 листопада
«Естафета поколінь»
34. 14 етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест»
17 листопада
35. Відкриті міські змагання зі скелелазіння «Підкорювачі скель»
24 листопада
36. Півфінал Міських змагань з вогневої підготовки
листопад
«Снайпер столиці»
37. Відбірковий (районний) етап Всеукраїнського конкурсу
листопадекскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»
грудень
Грудень
38. І (міський) тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій з
04-29 грудня
активним засобом пересування «Мій рідний край»
39. Міський військово-спортивний захід «Ми – сини твої,
8 грудня
Україно!», присвячений Дню Збройних Сил України
40. Фінал Міських змагань з вогневої підготовки «Снайпер
8 грудня
столиці»
41. Семінар-практикум з питань краєзнавчої та пошуково15 грудня
дослідницької роботи для педагогів закладів освіти м. Києва
42. Чемпіонат міста Києва зі спортивних походів серед учнівської та
18-24 грудня
студентської молоді
У плані роботи можливі зміни, у зв’язку з цим, просимо слідкувати за новинами на
сайті Закладу та на сторінці у facebook. Заздалегідь вдячні за розуміння

ПРОЕКТ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
проведення міського семінару-практикуму
з підготовки керівників команд та суддів туристських змагань та зльотів
Термін роботи: березень-травень 2018 року
Кількість Відповідальний за
годин
проведення

№ з/п

Тема

1.

Безпека керівників команд та суддів під час змагань з
техніки пішохідного туризму

Практичне заняття. Варіанти наведення та подолання
технічних етапів «Спуск по вертикальних перилах» та
«Траверс схилу». Лиса гора.
Планування та розрахунок дистанцій з техніки пішохідного
3.
туризму І та ІІ класів.
Практичні заняття. Планування дистанції
4. «Смуга перешкод» І та ІІ класів с урахуванням рельєфу
місцевості. Голосіївський ліс.
Робота Головної Суддівської колегії під час змагань з техніки
5.
пішохідного туризму.
Практичні заняття. Варіанти наведення та подолання
6. технічних етапів «Навісна переправа» та «Паралельні
мотузки». Лиса гора.
Планування та розрахунок дистанцій з техніки пішохідного
7.
туризму ІІІ та ІV класів.
Практичні заняття. Планування дистанції
8. «Крос-похід» ІІІ та ІV класів с урахуванням рельєфу
місцевості. Голосіївський ліс.
Трактування та роз’яснення Правил та Настанов з техніки
9.
пішохідного туризму
Практичні заняття. Участь у суддівстві міських змагань з
10.
пішохідного туризму.
2.

2 год.

Шаповалов О.М.

4 год.

Шаповалов О.М.

2 год.

Шаповалов О.М.

4 год.

Шаповалов О.М.

2 год.

Шаповалов О.М.

4 год.

Шаповалов О.М.

2 год.

Шаповалов О.М.

4 год.

Шаповалов О.М.

2 год.

Шаповалов О.М.

16 год. Шаповалов О.М.

ВСЬОГО: 42 год.

УМОВИ
проведення 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;
розвиток 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 18 березня 2018 року. Місце проведення змагань –
лісопаркова зона м. Києва. Точне місце проведення змагань буде опубліковано
13.03.2018 на сайті: www.uacenter.infо,
https://www.facebook.com/uacenter.info,
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
Початок змагань об 11:00. Реєстрація 10:00-10:45. (Протокол старту буде
опубліковано на сайті Закладу 17.03.2018 р.).
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 -

2008 - 2009 р.н.

- ЧЖ 12 – 2006 - 2007 р.н.
- ЧЖ 14 – 2004 - 2005 р.н.,
- ЧЖ 16 – 2003 - 2002 р.н.,
- ЧЖ 18 – 2001 - 2000 р.н.,
- ЧЖ 21 – 1999 і старші
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
медалями.
VІ. ЗАЯВКА
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в
день старту з 10:00 до 10:45.
Всім учасникам обов’язкова заявка з візою лікаря спортивного диспансеру
та страховка .
Попередні заявки необхідно надати до 21:00 16.03.2018 on-line (google-форма)
за адресою : www.uacenter.infо,
https://www.facebook.com/uacenter.info,
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на
сайті КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання»:
www.uacenter.infо,
https://www.facebook.com/uacenter.info,
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
ДАНІ УМОВИ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

УМОВИ
проведення відкритих міських змагань з техніки пішохідного туризму
на дистанції «Крос-похід» серед учнівської молоді м. Києва
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 15 квітня 2018 року.
Нарада представників команд відбудеться 10.04.2018 о 17.00 у приміщенні
КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» м. Київ, вул. Саперне поле, 26.
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до мандатної комісії на
нараді представників команд, або електронною поштою: orgotdel21@ukr.net
10.04.2018 до 16.00
ІІІ.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання». Безпосереднє керівництво
покладається на Головну суддівську колегію змагань, затверджену дирекцією
КПНЗ «КЦДЮТКВПВ».
ІV.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх,
позашкільних закладів освіти м. Києва та туристських клубів (по одній команді
від установи в кожній віковій групі, в одному з класів).
Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів.

До змагань на дистанціях І класу допускаються команди молодшої вікової
групи без розрядів.
До змагань на дистанціях ІІ класу допускаються команди молодшої та
середньої вікової групи, які мають ІІ юнацький розряд.
До змагань на дистанціях ІІІ класу допускаються команди середньої та
старшої вікової групи, які мають ІІІ спортивний розряд або І юнацький
розряд.
До змагань на дистанціях ІV класу допускаються команди старшої вікової
групи та групи Еліта, які мають ІІ спортивний розряд.
В І К О В І

Г Р У П И :



МОЛОДША вікова група 2007-2005 р.н



СЕРЕДНЯ вікова група

2004-2003 р.н



СТАРША вікова група

2002-2001 р.н



вікова група Е Л І Т А – 2000 р.н. та старші.

Склад команди у всіх вікових групах : 6 осіб (не менше 1 особи
протилежної статі)
УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ!
V. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ
До Головної суддівської колегії команди надають наступні документи:
Заявку, завірену директором закладу освіти з медичним допуском
лікаря спортивного диспансеру, страхові поліси, залікові книжки.
VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі
окремо. Команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим
на проходження дистанції та штрафним часом.
VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди, які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій
групі нагороджуються Грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями.

ДАНІ УМОВИ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

УМОВИ
проведення відкритих змагань з техніки пішохідного туризму
на дистанції «Смуга перешкод» серед учнівської молоді м. Києва

-

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 21-22 квітня 2018 року (21.04 – 1-2 клас дистанції,
22.04 – 3-4 клас дистанції) у лісопарковій зоні м. Києва.
Нарада представників команд відбудеться 17.04.2018 о 17.00 у приміщенні
КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» м. Київ, вул. Саперне поле, 26.
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до мандатної комісії на
нараді представників команд, або електронною поштою: orgotdel21@ukr.net
16.04.2018 до 18.00
ІІІ. 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
КПНЗ «КЦДЮТКВПВ».
ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх,
позашкільних закладів освіти м. Києва та туристських клубів (по одній команді
від установи в кожній віковій групі, в одному з класів).

Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів.
До змагань на дистанціях І класу допускаються команди
вікової групи без розрядів.

молодшої

До змагань на дистанціях ІІ класу допускаються команди молодшої та
середньої вікової групи, які мають ІІ юнацький розряд.
До змагань на дистанціях ІІІ класу допускаються команди середньої та
старшої вікової групи, які мають ІІІ спортивний розряд або І юнацький
розряд.
До змагань на дистанціях ІV класу допускаються команди старшої
вікової групи та групи Еліта, які мають ІІ спортивний розряд.
В І К О В І

Г Р У П И :

 МОЛОДША вікова група 2007-2005 р.н
 СЕРЕДНЯ вікова група

2004-2003 р.н

 СТАРША вікова група

2002-2001 р.н

 вікова група Е Л І Т А – 2000 р.н. та старші.
Склад команди у всіх вікових групах : 6 осіб (не менше 1 особи протилежної
статі)
УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ!
V. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ
До Головної суддівської колегії команди надають наступні документи:
Заявку, завірену директором закладу освіти з медичним допуском лікаря
спортивного диспансеру, страхові поліси, залікові книжки.
VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі
окремо. Команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим
на проходження дистанції та штрафним часом.
VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди, які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій
групі, нагороджуються Грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями.
ДАНІ УМОВИ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

Умови
довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва
«Пізнай свій край – пізнай себе»
І. Мета Акції
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, профілактика здорового способу життя засобами
туризму та краєзнавства.
Завдання:
- ознайомлення учасників Акції з історичним минулим і сьогоденням,
природою, історико-культурними та архітектурними пам’ятками рідного
краю;
- розвиток практичних туристсько-краєзнавчих навичок;
- закріплення та поглиблення базових знань шкільної програми;
- виховання позитивних, моральних і вольових якостей;
- залучення учнівської молоді м. Києва до активної туристсько-краєзнавчої
діяльності;
- надання методичної допомоги педагогам закладів освіти 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 (гуртківці) загальноосвітніх та
позашкільних закладів освіти міста Києва, вихованці дитячих громадських
організацій, об’єднань столиці.
ІІІ. Керівництво Акцією
Загальне керівництво Акцією та безпосередня організаційно-координаційна
робота з проведення заходу та підведення підсумків покладається на КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання».
ІV. Терміни та місце проведення Акції
Акція має довгостроковий характер і проводиться протягом навчального
року. ХІХ етап Акції «Парк Політехнічного інституту – Київський
зоологічний парк» проводиться 17 березня 2018 року.
Місце реєстрації: Пам’ятник викладачам, студентам, працівникам
інституту, загиблим у 1941-45 рр. (метро «Політехнічний інститут», вхід до
парку).
Реєстрація груп з 9.30 до 12.00:
9.30 – 10.00 – Святошинський, Солом’янський райони
10.00 – 10.30 – Голосіївський, Оболонський райони
11.00 – 11.30 – Деснянський, Дніпровський райони
11.30 – 12.00 – Дарницький, Шевченківський райони
12.00 – 12.30 – Подільський, Печерський райони
Прохання прибути на реєстрацію, згідно графіку для упередження
великого скупчення учасників заходу.
V. Умови проведення Акції
Учасники Акції здійснюють екскурсію з оглядом основних історичних,
культурних об’єктів, розташованих на території Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» та
паркової зони протяжністю маршруту до 2 км. 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).
Для участі в Акції подаються наступні документи:
 наказ закладу освіти;
 заявочний лист, завірений директором закладу освіти.
VІІ. 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.

Умови
проведення 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
ХІІІ етап гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий квест»
проводиться 21.04.2018 року з 10.00 до 15.00 за маршрутом: «Парк
Політехнічного інституту – Київський зоологічний парк».
ІІІ. Учасники гри-конкурсу
У грі-конкурсі беруть участь команди загальноосвітніх, позашкільних
закладів освіти, громадських об’єднань дітей та молоді (по одній команді від
закладу 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.
ІV. Керівництво грою-конкурсом
Загальне керівництво грою здійснює КПНЗ «Київський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання
учнівської молоді».
V. Умови проведення гри-конкурсу
Гра проводиться на місцевості. Команди рухаються краєзнавчоекскурсійним маршрутом та виконують різноманітні краєзнавчі завдання.
Для участі в грі-конкурсі до 13.04.2017 року подаються попередні заявки
із зазначенням
назви навчального закладу/організації та вікової групи
учасників до КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства
та військово-патріотичного виховання» (e-mail: mcdut@ukr.net з позначкою
«Заявка на «Краєзнавчий квест»).
У день проведення заходу (під час реєстрації) організаторам конкурсу
надається наказ від закладу, що направляє команду, та заявка на участь.
Команди повинні має при собі планшети і ручки.
Завдання ХІІІ 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 історичних 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 буде повідомлений
додатково.
VІ. 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 військовопатріотичного виховання».

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ
проведення міжнародного туристсько-краєзнавчого зльоту учнівської
молоді, присвяченого 60-річчю Київського центру дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання
«Розмаїття національних культур»
I. МЕТА
Метою міжнародного туристсько-краєзнавчого зльоту учнівської молоді
(далі – Міжнародний зліт) є:
 зміцнення міжнародних та регіональних зв’язків між закладами
неформальної освіти;
 сприяння міжнародному та міжрегіональному обміну досвідом роботи з
учнівською молоддю;
 запровадження інноваційних методик міжкультурного співробітництва
засобами туризму і краєзнавства;
 національно-патріотичне виховання підростаючого покоління шляхом
вдосконалення туристської майстерності, популяризації активного
відпочинку, краєзнавчо-пошукової роботи, збереження культурного та
історичного надбання.
II.ОРГАНІЗАТОРИ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання». Безпосереднє проведення всіх видів змагань і
конкурсів Міжнародного зльоту покладається на Головну суддівську колегію
(ГСК).
ІІІ. ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Міжнародний Зліт відбудеться 18-20 травня 2018 року на території ДП
«Мобільний рятувальний центр ДСНС України» (смт. Козин, Обухівського
району Київської області, Україна).GPS: (50°12′21″N 30°39′1″E; 50.206041,
30.650329).
IV. ПРОГРАМА ЗЛЬОТУ
Види змагань:
1. Туристсько-краєзнавчий «Крос-похід за вибором»;
2. Техніка скелелазіння «Підкорювачі вершин»;
3. Спортивне орієнтування «Лабіринт»;
4. Перетягування линви;
5. Обрядове дійство «З прадавніх джерел»;
6. Фестиваль краєзнавців-дослідників «А в моєму краї…»;
7. Теренова гра-квест на місцевості;
8. Інтерактивна вікторина «Інтелектуальні перегони»;

Програмою Міжнародного зльоту передбачено проведення майстер-класів за
принципом «Навчись сам – навчи іншого».
V. УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ
До участі у Міжнародному зльоті допускаються збірні команди районів
м. Києва, областей України та закладів позашкільної (неформальної) освіти
різних країн, спортивних та туристських клубів.
Склад команди – 13 осіб: 10 учасників (з них не менше 3 осіб протилежної
статі), тренер, представник команди, суддя.
Вік учасників – 2002-2004 р.н. Учасники 2005 р.н. допускаються до
змагань за наявності спеціального медичного допуску.
Відповідальність за життя і здоров’я учасників команди покладається на
представника команди.
VI. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ КОМАНД
Команди учасників розміщуються в польових умовах (наметовий табір) на
території ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України». Кожна команда
повинна мати групове та особисте спорядження: намети, альпенштоки, кілки,
устаткування для вогнища, особистий та груповий посуд, набір продуктів для
харчування учасників команди на час проведення зльоту, спальні мішки та
килимки, засоби від комарів; спеціальне туристське спорядження, необхідне
для проходження дистанції змагань згідно з Умовами зльоту.
Учасники змагань повинні дотримуватись правил поведінки, режимних
моментів Міжнародного зльоту, виконувати природоохоронні вимоги та
правила протипожежної безпеки.
Стан туристського табору повинен відповідати санітарно-гігієнічним та
естетичним вимогам.
У разі грубого порушення вищевказаних вимог, ГСК залишає за собою
право звільнити команду від подальшої участі у зльоті, а результати команди
анулювати.
V. ДОКУМЕНТИ ТА ТЕРМІНИ ЇХ ПОДАННЯ
Попередні заявки про участь у Міжнародному зльоті надсилаються на
адресу КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання»: mcdut@ukr.net до 18 квітня 2018 року
(Зразок додається).
Електронна поіменна заявка подається на адресу КЦДЮТКВПВ
mcdut@ukr.net до 03 травня 2018 року.
До мандатної комісії в день заїзду на Міжнародний зліт подаються
наступні документи:
- поіменна заявка команди, затверджена начальником обласного
департаменту (управління) освіти і науки та лікарем спортивного
диспансеру за формою, що додається. Без візи лікаря спортивного
диспансеру іменні заявки не приймаються;
- паспорт або паспорт громадянина України у формі картки, або паспорт
громадянина України для виїзду за кордон, або проїзний документ

дитини (для осіб, яким на 1.05.2018 не виповнилося 16 років може
надаватися оригінал свідоцтва про народження) на кожного;
- страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддю від
команди, дійсні на час проведення Міжнародного зльоту. Умови
страхування повинні передбачати страхові випадки під час занять
спортом, участі у змаганнях.
Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно
до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Міжнародний Зліт проводиться відповідно до Регламенту про даний зліт,
чинних «Правил зі спортивного туризму», Настанов та Додаткових умов
зльоту.
Нагородження проводиться у кожному виді змагань окремо. Командипереможниці нагороджуються кубками, медалями, грамотами та цінними
призами.
Додатково відбуватиметься нагородження за номінаціями видів:
«Обрядове дійство» та «Фестиваль краєзнавців-дослідників».
VII. ФІНАНСУВАННЯ ЗЛЬОТУ
Витрати на участь команд у Міжнародному зльоті (харчування учасників
команди, транспорт) – за рахунок установи, що відряджає, чи за рахунок
додатково залучених коштів не заборонених чинним законодавством.
Витрати на проведення зльоту, здійснюються за рахунок
КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання» в межах затвердженого кошторису витрат на 2018
рік.
Додаток
до Регламенту
(зразок)

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
Департамент (управління) освіти _________________________
(вказати підпорядкування)

просить зарахувати до складу учасників Міжнародного туристсько-краєзнавчого зльоту
учнівської молоді команду_________________________________
(Повна назва закладу освіти)

Тренер команди_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

Представник команди___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

Керівник команди _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

Підпис уповноваженої особи

ДЛЯ НОТАТОК

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
Директор
Заступник директора
з методичної роботи
Завідуючий
краєзнавчо-екскурсійним відділом
Завідуючий відділом національного
та військово-патріотичного виховання
Методист з питань музеїв
при навчальних закладах
Секретар МКК

Email:
Сайт

Стешук
Валентина Миколаївна
Павлюк
Анна Юріївна

тел/факс
529-43-58

Майдибура
Альона Василівна
Примаченко
Дмитро Валерійович
Ільчишин
Сергій Орестович
Губенко
Вячеслав Іванович

529-30-02

529-41-13

529-31-18
529-31-18
529-52-05

mcdut@ukr.net

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

