
Орієнтовні умови 

проведення І фестивалю краєзнавчого активу 2017 року 

 

І. МЕТА 

Фестиваль краєзнавчого активу (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 умынь 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-історичного насліддя 

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  

З 2017 року Фестиваль проводитиметься щорічно. Цьогорічна дата 

проведення: 25-26 листопада. Заїзд та реєстрація учасників 25 листопада до 

10.00 за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 144 (екскурсійно-

туристична база «Юний турист»). 

ІV. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у фестивалі запрошуються організовані групи учнів 

загальноосвітніх та вихованці позашкільних навчальних закладів, громадські 

об’єднання дітей та молоді. 

Склад групи: до 8  учасників (віком не молодші 2006 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 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 (додаток 1). 

Для участі у Фестивалі до 13.11.2017 року подається попередня заявка 

згідно форми (додаток 2) на електронну адресу: mcdut@ukr.net з поміткою 

«Краєзнавчий фестиваль». Групи долучаються до заходу за викликом 

організаторів фестивалю. 
При реєстрації у день заїзду подається наказ закладу, що направляє 

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

надсилають разом з викликом (додаток 3). Учасники повинні мати при собі 

оригінали учнівських квитків. Страхування учнів та вихованців на час 

проведення заходу відбуватиметься централізовано (при реєстрації), про 

вартість послуги буде повідомлено додатково.  

Необхідне спорядження: особистий посуд (чашка), ємність з питною 

водою, спортивний одяг та взуття. 

Фестиваль проводиться на площинах екскурсійно-туристичної бази 

«Юний турист» та державного заповідного господарства «Феофанія».   

Під час заходу групи  

- проходять ознайомлювальний краєзнавчо-екскурсійний маршрут по 

парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва «Феофанія»;  

- долучаються до роботи майстер-класів з історичного, археологічного, 

етнографічного, географічного краєзнавства та туризму; 

- беруть участь в обряді-посвяті в краєзнавці; 

- виборюють першість в естафеті та інтерактивній грі на місцевості, які 

передбачають різноманітні краєзнавчо-туристські завдання та питання на 

загальну ерудицію (детальні умови проведення зазначених заходів 

оголошуються у день заїзду). 

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходу (нагородження учасників, виготовлення 

сертифікатів, атрибутів Фестивалю) проводиться за рахунок КПНЗ 

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

патріотичного виховання»; проїзд до місця проведення і у зворотному 

порядку, харчування учасників – за рахунок відряджуючої сторони. Умови 

проживання учасників вказуються додатково. 

 

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Кожен учасник Фестивалю одержує сертифікат про участь у заході.  

Переможці туристсько-краєзнавчої естафети та інтерактивної гри  

нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 
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