
Додаток 1 

до наказу КПНЗ «Київський центр  

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання» 

від «_09_»_04_ 2021 р. № _20_ 

 

 

УМОВИ 

проведення міського конкурсу учнівської молоді м. Києва «Українці в 

лавах Об’єднаних Націй перемогли агресора» 

І.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1. Міський конкурс учнівської молоді м. Києва «Українці в лавах 

Об’єднаних Націй перемогли агресора» (далі – Конкурс) проводиться з метою 

збереження пам'яті про внесок та роль українського народу у перемогу над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, відзначення Дня пам'яті та 

примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. 

1.2. Завданнями Конкурсу є: 

- створення умов для реалізації державних програм з духовного та 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті; 

- пробудження цікавості молоді до історії свого роду, міста, країни; 

- організація корисного дозвілля, виховання патріотичних, моральних і 

вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

здобувачів освіти та вихованців закладів освіти м. Києва. 

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти та вихованці закладів освіти, 

дитячих громадських об’єднань м. Києва.  

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Конкурс проводиться на площинах Інтернету у два етапи: 

15.04 – 29.04.2021 – надання робіт (до 17 години 29 квітня; роботи, що 

надійдуть пізніше зазначеного часу, не беруть участі у конкурсі); 

15.04 – 06.05.2021 – голосування (до 17 години 06 травня; обліковується 

кількість позитивних відгуків – «вподобайок»). 

ІV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ 

Загальне керівництво Конкурсом здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Для участі у конкурсі необхідно створити відеоролик, в якому 

пропонується розповісти про трагічні події Другої світової війни через долі 

членів родин учасника(ів) конкурсу – уродженців Києва та інших куточків 



України, які в ті часи служили в регулярних арміях або воювали у допоміжних 

формуваннях, чи мешкали і діяли на окупованій ворогом території; 

повернулися з фронту і будували мирне життя або загинули під час війни.  

VІ. ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ВІДЕОРОЛИКУ 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні та 

колективні роботи, що відповідають його тематиці.  

Час демонстрації відео: 1-3 хвилини. 

Відеоролики або посилання на відеоролики учасники надсилають на 

пошту краєзнавчо-екскурсійного відділу: kraeznavmcdut@ukr.net для 

розміщення робіт адміністраторами на сторінці Фейсбуку Закладу 

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

Один учасник (група учасників) може надати матеріали на конкурс лише 

один раз.  

Супроводом до відеоролику є обов’язкове надання інформації про 

автора(ів):  

- П.І.Б. учасника(ів); 

- клас, заклад освіти/об’єднання, район м. Києва;  

- П.І.П, посада керівника-консультанта (у разі наявності). 

Участю у Конкурсі автор дає згоду на можливе використання конкурсної 

роботи у звітах та публікаціях на сторінках соцмереж і сайту Закладу.  

 

VIІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможцем вважається учасник(и), чия публікація набрала найбільшу 

кількість «вподобайок», призерами – наступні два учасники з найбільшою 

кількістю «вподобайок».  

Результати будуть оприлюднені на сторінці Закладу у Фейсбуці 

07.05.2021 (https://www.facebook.com/uacenter.info). 

Переможець та призери будуть нагороджені грамотами КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 
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