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УМОВИ 

V міського конкурсу-гри юних краєзнавців м. Києва 

«Краєзнавчий калейдоскоп»  

 

І. Мета і завдання конкурсу-гри 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 

№ 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»,  розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р «Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2017-2020 роки», пп. 5, 27 Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки; плану масових 

заходів Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання на 2019 рік проводиться V міський 

конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп». 

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. 

Завдання конкурсу-гри : 

- виховання духовно багатої, гармонійно розвинутої 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 учні загальноосвітніх  навчальних 

закладів 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 навчальний заклад направляє не більше однієї 

команди однієї вікової групи. Склад команди: 4 учні і керівник команди. 



ІІІ. Терміни та місце проведення гри-конкурсу 

V міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп» 

проводиться 23.02.2019 року в Київському центрі дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання (вул. Саперне поле, 26, 

метро «Либідська») згідно стартового протоколу, що буде розміщений на сайті 

Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання http://uacenter.info/ після обробки попередніх заявок 

(але не пізніше 21.02.2019). 

 

ІV. Керівництво 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 конкурсу 

Учасники конкурсу здійснюють підготовку за основними краєзнавчими 

напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання різноманітних 

завдань конкурсу-гри. Час роботи команди на кожному етапі – до 7 хвилин. 

Для участі у конкурсі-грі подається попередня електронна заявка із 

зазначенням даних про керівника групи (П.І.П., контактний телефон) та 

вік/клас учасників (e-mail: mcdut@ukr.net з позначкою «Заявка на «Краєзнавчий 

калейдоскоп»). Попередні електронні заявки приймаються до 18.02.2019 р. 

(включно). 

При реєстрації перед початком старту команда надає документи: 

1) наказ навчального закладу про відповідальність керівника команди за 

життя і здоров’я учасників конкурсу-гри;  

2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу.  

Керівники груп виконують запропоновані завдання. Отримані бали 

додаються до загального заліку команд. 

 

VІ. Зміст завдань конкурсу-гри «Краєзнавчий калейдоскоп» 

1. Етап «Час». Завдання розподіляються відповідно вікових категорій. 

Молодша вікова група:  

- встановлення відповідності між показниками часу на механічному та 

електронному годиннику; 

- визначення часу, що минув між двома подіями; 

- встановлення відповідності між числовим та словесним записом 

показників часу 
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Середня вікова група: 

- визначення номера годинного поясу; 

- визначення різниці часу між годинними поясами; 

- визначення поясного часу; 

- встановлення відповідності між числовим та словесним записом 

показників часу 

Старша вікова група: 

- визначення поясного часу; 

- визначення місцевого часу; 

- визначення місцевого часу через поясний час. 

2. Етап «Дигер-орієнтування» (для усіх вікових груп). 

Контрольні пункти (КП) встановлені у підвальному приміщенні. Завдання 

команда виконує з використанням ліхтариків. 

На старті команда отримує ліхтарики, план-схему з позначеними на ній 

КП та картку із номерами КП, які потрібно знайти; у приміщенні група шукає 

КП, вказані у картці та записує у картку букви, зазначені на цих контрольних 

пунктах. На результат команди впливає час проходження дистанції та 

штрафний час. 

 3. Етап «Геологія. Мінерали» (для усіх вікових груп). 

Пропонується по 4 мінерали. Потрібно визначити їх за ознаками. Групі 

дається інструкція з визначення мінералів, згідно якої команда вносить до 

запропонованої таблиці ті чи інші їх ознаки, а в результаті визначає назви 

мінералів. 

4. Етап «Народознавство. Ремесла» (для усіх вікових груп). 

Для виконання завдань етапу учасникам необхідно володіти знаннями 

про традиційні ремесла українців (гончарство, гутництво тощо); уміти 

«впізнати» ремісника в робочій ситуації, знати приклади виробів для кожного 

виду ремесел (завдання подається як словесно, так і при допомозі зображень). 

5. Етап «Історія і військові обладунки»  

Команді пропонуються зображення військових обладунків, які 

використовувалися на теренах України в різні епохи. Необхідно  

- знайти відповідність між зображенням та часом використання; 

- згрупувати зображення відповідно до зазначеної доби. 

Молодша група: княжа доба, козацька доба, новий час, ХХ століття. 

Середня та старша групи: княжа доба, козацька доба, новий час, І світова 

війна, ІІ світова війна, ХХІ століття. 

6. Етап для керівників «Втрачений» фрагмент»:                                                                                                

Необхідно домалювати «втрачений» фрагмент картини Т.Г. Шевченка. 

Перелік картин: «Вдовина хата на Україні», «Острів Куг-Арал», «В Яготині», 



«Табір в степу», «Самарянка», «Т. Шевченко. Автопортрет», Хлопчик-

натурщик», «Хлопчик розпалює грубку», «Тріо», «Щасливий ловець», 

«Киргизеня», «Острів Чикита-Арал», «Берег острова Ніколая», « Автопортрет зі 

свічкою», «На кладовищі», «Діоген», «Робінзон Крузо», «У хліві», « Мілон 

Кротонський», «Мангишлацький сад», «Автопортрет», «Серед товаришів», 

«Програвся в карти». 

 

VІ. Підведення підсумків та нагородження 

Результат команди визначається сумою балів, набраних під час виконання 

всіх завдань.  

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

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

патріотичного виховання». 

 

           
 


