
Додаток 1  

до наказу КПНЗ «Київський центр  

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання 

від «04»_09_ 2020 р. № 36 

 

 

УМОВИ  

ХХІІ етапу довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва 

 «Пізнай свій край – пізнай себе» 

         

      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 дитячих 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. ХХІІ етап Акції – віртуальна 

екскурсія  «Північна околиця столиці» (мікрорайон Троєщина),  проводиться 

19 вересня 2020 року.   

        

V. Умови проведення Акції 

       Учасники Акції здійснюють віртуальну екскурсію про основні історичні, 

географічні, культурні об’єкти за маршрутом «Північна околиця столиці» 

(мікрорайон Троєщина). 

      Для участі в Акції керівнику групи необхідно на електронну пошту КПНЗ 

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

патріотичного виховання» (kraeznavmcdut@ukr.net) 19 вересня 2020 року в 

період з 10.00 до 12.00 год. надати фото/сканкопію заявки зі списком 

учасників, завірену підписом директора і печаткою освітнього закладу, та 

свою електронну адресу, на яку буде надіслано посилання-доступ до 

віртуальної екскурсії. Керівник самостійно організовує перегляд матеріалів 

віртуальної екскурсії у своїй групі. 

Відкриття  доступу: о 13.00 год. 

Закриття   доступу: о 18.00 год. 

У проміжок часу з 13.00 до 18.00 год. учасники можуть «пройти» 

екскурсію у самостійно обраний час. 

 

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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