
Додаток 1  

до наказу КПНЗ «Київський центр  

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання» 

від «12»_10_ 2020 р. № 44 

 

Умови  

проведення ХVІ 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 

ХVІ етап гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий  

квест» проводиться 17.10.2020 року за маршрутом «Маріїнський парк – 

Володимирська гірка» з використанням ресурсів Інтернету після обробки 

попередніх заявок (не пізніше 15.10.20). 

 

ІІІ. Учасники гри-конкурсу 

У грі-конкурсі беруть участь команди від загальноосвітніх та 

позашкільних закладів освіти, громадських об’єднань дітей та молоді. 

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). 



ІV.  Керівництво грою-конкурсом 

Загальне керівництво конкурсом здійснює 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 гри-конкурсу 

У зв’язку з обмеженням проведення масових заходів з учнівською 

молоддю через перебування м. Києва в «помаранчевій» зоні карантину, 

команди виконують краєзнавчі завдання на площинах Інтернету, посилання 

на які буде надано 16 жовтня 2020 року повідомленням на електронну пошту, 

з якої надійшла заявка на участь (до 12.10.2020 р.). Доступ до виконання 

завдань надається 17 жовтня 2020 року у такі періоди часу: 

- молодша група – 11.00-12.00; 

- середня група –   12.00-13.00; 

- старша група –   13.00-14.00. 

По завершенню відведеного часу надані відповіді не враховуються. 

Завдання ХVІ етапу гри-конкурсу передбачають застосування знань та 

умінь учасників з таких питань: 

- 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. 

Час роботи над вікториною, яку можна пройти лише один раз, 

обмежений.  

Під час тестування браузер переводиться у повноекранний режим. 

Бали, набрані за цю вікторину, будуть зараховані як додаткове завдання 

XVI етапу міської гри-конкурсі учнівської молоді міста Києва «Краєзнавчий 

квест»: 

 за кожного учасника команди (згідно Умов квесту їх може бути до 8 

осіб) нараховується по одному балу; 

 якщо вікторину пройшли більше, ніж один учасник команди, то 

команді нараховується середнє арифметичне значення усіх результатів 

учасників. 

Для врахування результату учасника у виведенні загального 

результату команди необхідно обов’язково вказати прізвище, ім'я та 

назву закладу освіти. 

 

VІ. Підведення підсумків та нагородження 

Результат команди визначається як середнє арифметичне значення усіх 

результатів її учасників. За умови однакової кількості балів враховується час 

виконання завдань. Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються 

грамотами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання». 


