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ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів  

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

патріотичного виховання» з учнівською молоддю та освітянами м. Києва
*
  

на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 
 

* Усі масові заходи проходять в рамках довгострокової національно-патріотичної акції учнівської 

молоді «З Україною в серці» та національно-патріотичного проекту учнівської молоді міста 

Києва «Нам Україна вища над усе!» 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення 

Термін 

проведення 

Відповідальний за 

проведення 
1.  Учбово-практичний семінар з 

підготовки інструкторів дитячо-

юнацького туризму та 

організаторів спортивного 

туризму 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
січень-

травень 
Федорченко І.І. 

2.  Міський етап Всеукраїнського 

фотоконкурсу «Україна – це 

ми!», присвячений Дню 

Соборності України 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
18-26 січня Петренко Б.А. 

3.  Міський конкурс відеоробіт, 

присвячений Дню пам’яті Героїв 

Крут 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

 

25.01-05.02 
Петренко Б.А. 

Кордон О.В. 

4.  Засідання міського методичного 

об’єднання  відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

на Інтернет-

площинах 
28 січня Майдибура А.В. 

5.  І тур(загальноміський) конкурсу 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом 

пересування «Мій рідний край»  

Управління освіти і 

науки в районах  

м. Києва 

до 31 січня 

Кордон О.В. 

Лиховид О.В. 

Рябих С.М. 

6.  Конкурс відеоробіт серед 

учнівської молоді м. Києва  

«Туристське життя» 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

січень-

квітень 

Шаповалов О.М. 

Бубнов С.В. 

7.  Творчий  фестиваль «Ватра», 

присвячений пам’яті 

національних героїв  

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
21 лютого  

Петренко Б.А. 

Крамар Л.В. 

8.  Міський конкурс-гра юних 

краєзнавців «Краєзнавчий 

калейдоскоп»  

на Інтернет-

площинах 
27 лютого Кордон О.В. 



9.  Засідання міського штабу з 

організації та проведення  

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

на Інтернет-

площинах 
лютий 

Петренко Б.А. 

Крамар Л.В. 

10.  Міський семінар-практикум для 

керівників  музеїв широкого 

історичного профілю, 

археологічних, природничих, 

галузевих музеїв при закладах 

освіти м. Києва 

на Інтернет-

площинах 
12 березня 

Майдибура А.В. 

Кордон О.В. 

11.  Міські військово-спортивні 

змагання серед учнівської 

молоді міста Києва «Честь і 

звитяга», присвячені Дню 

добровольця 

на Інтернет-

площинах 
13 березня 

Петренко Б.А. 

Крамар Л.В. 

12.  Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті змагання 

учнівської молоді м. Києва зі 

спортивного орієнтування. 

Дистанції  «Вибір» та 

«Лабіринт» або «Відеопробіг» та 

«Відеотести»  

Лісопаркова зона 

м. Києва або  

на Інтернет-

площинах 

14.03 – на 

місцевості 

13,14.03 - 

дистанційно 

Шаповалов О.М. 

Бакута А.І. 

Загрядський О.В. 

13.  Міська гра-конкурс учнівської 

молоді міста Києва «Музейний 

квест» 

на Інтернет-

площинах 20 березня Кордон О.В. 

14.  Семінар-практикум для 

керівників гурткової роботи за 

напрямом національно-

патріотичного виховання та 

керівників гуртків (роїв) 

козацько-лицарського виховання 

«Джура» середньої вікової 

групи, ройових – учасників І 

(районного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

25 березня 

 

Майдибура А.В. 

Петренко Б.А. 

 

15.  Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкритий чемпіонат 

учнівської молоді м. Києва з 

пішохідного туризму – 

командний «Крос-похід» (І - ІV 

кл.) 

Лісопаркова зона 

м. Києва 
4 квітня 

Шаповалов О.М. 

Бакута А.І. 

16.  Міська першість учнівської 

молоді «Краєзнавчий крос-

похід» 

Лісопаркова зона 

м. Києва 
10  квітня Кордон О.В. 

17.  Міський плоггінг-челлендж 

«Чистий район – чиста столиця»  
Територія м. Києва квітень Петренко Б.А. 



18.  Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкритий чемпіонат 

м. Києва з пішохідного туризму 

– командна «Смуга перешкод» 

(І-ІV кл.) 

Лісопаркова зона 

м. Києва 
11 квітня 

Шаповалов О.М. 

Яременко Д.В. 

19.  Відкритий чемпіонат м. Києва зі 

спортивного туризму 

(експериментальна дистанція) – 

командна «Смуга перешкод» 

(комбінована) 

Лісопаркова зона 

м. Києва 
18 квітня 

Шаповалов О.М. 

Рудєв І.М. 

20.   Міський (заочний) етап 

Всеукраїнського конкурсу звітів 

про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») – молодша вікова 

група  

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
квітень 

Петренко Б.А. 

Крамар Л.В. 

21.  Міський конкурс учнівської 

молоді м. Києва «Українці в 

лавах Об’єднаних Націй 

перемогли агресора», 

приурочений Дню пам’яті та 

примирення і перемозі над 

нацизмом у ІІ світовій війні 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

ІІІ декада 

квітня –  

І декада 

травня 

Кордон О.В.  

Лиховид О.В. 

Рябих С.М.  

 

22.  Засідання міського штабу та 

представників команд щодо 

проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
6 травня Петренко Б.А. 

23.  Міський туристський та 

краєзнавчий зліт учнівської 

молоді  м. Києва 

ДП «Мобільний 

рятувальний центр 

ДСНС України» 

(смт. Козин 

Обухівського району 

Київської області) 

14-16 травня 
Майдибура А.В. 

зав. відділів 

24.  Онлайн-флешмоб «#Моя_ 

вишиванка», присвячений 

Всесвітньому дню вишиванки 

На площинах 

Інтернету 
17 травня 

Петренко Б.А. 

Крамар Л.В. 

25.  Міський онлайн-конкурс 

«Марафон музеїв при закладах 

освіти м. Києва» 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
ІІ декада 

травня 

Кордон О.В.  

Лиховид О.В. 

Рябих С.М. 

26.  ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

ДП «Мобільний 

рятувальний центр 

ДСНС України»  

(смт. Козин 

Обухівського району 

Київської області) 

26-30 травня  Петренко Б.А. 

Дата, місце та умови проведення заходів можуть змінюватись. Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

www.uacenter.infо 

 

http://www.uacenter.infо/


 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 

  

УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва зі спортивного 

(туристського) орієнтування 

 

І. МЕТА 

 

Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого 

покоління; 

- популяризації спортивного орієнтування як одного з масових та 

доступних видів спорту; 

- підвищення рівня тактичної і технічної спортивної майстерності, 

обміну досвідом; 

- визначення найкращих спортсменів з орієнтування в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

У зв`язку з епідеміологічною ситуацією змагання проводяться в онлайн - 

режимі 13 та 14 березня 2021 року з 19:00 (старт змагань) до 21:00. 

 

11.03.2020 на сайті Закладу www.uacenter.info буде надана можливість скачати 

карту змагань та отримати додаткову інформацію. 

Звертатись з приводу питань проведення змагань можна на пошту: 

orgotdel21@ukr.net. 

 

ІІІ. ПРОГРАМА ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

13.03.2021р. – відеопробіг (усі вікові групи). 

О 19:00 буде опубліковано посилання на сайті Закладу (відео на YouTube), 

переглядаючи яке учасники слідкують за переміщенням спортсмена по дистанції та 

роблять відмітку КП у своїй заздалегідь скачаній/надрукованій карті. 

14.03.2021р. – відеотести (усі вікові групи). 

О 19:00 відкриється доступ до тестів за посиланням на сайті Закладу. 

Учасники заповнюють дані (прізвище та ім’я) та проходять тестування. 

У кожній віковій групі по 10 питань, кожне питання – це фрагмент відео, на 

якому показана місцевість з розташованим на ній КП (контрольний пункт) та 

фрагмент карти із нанесеними від трьох до п’яти КП, кожний КП позначений 

літерами (А, Б, В, Г, Д). 

Учасники, переглядаючи відео, обирають один із варіантів відповідей: на 

якому фрагменті карти КП співпадає з розташованим КП на відео. 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КЦДЮТКВПВ. 

http://www.uacenter.info/
mailto:orgotdel21@ukr.net


V. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін. за віковими групами: 

Вікові групи: 

-   МОЛОДША   2008-2010 р.н. 

-  СЕРЕДНЯ   2006-2007 р.н. 

-  СТАРША   2004-2005 р.н. 

- ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ  

/СТУДЕНТИ/ТУРИСТСЬКИЙ АКТИВ 2003 р.н. і старші 

 

VІ. ЗАЯВКА 

 

Реєстрація (заявка) відбувається безпосередньо під час старту у день змагань. 

 

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Результати визначаються окремо на кожній дистанції. 

Тестування – за кількістю правильних відповідей. При рівній кількості – за 

найменшим часом проходження тестування. Учасники, які посіли призові місця, 

нагороджуються грамотами та медалями КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» у кожній віковій групі/статі 

окремо. 

Відеопробіг – за кількістю правильно нанесених КП на карту. При рівній кількості - 

за найменшим часом виконання завдання (час отримання результату на пошту). Учасники, 

які посіли призові місця, нагороджуються грамотами та медалями КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» у кожній 

віковій групі/статі окремо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМОВИ 

проведення відкритих міських змагань з техніки пішохідного туризму на 

дистанції «Крос-похід» серед учнівської молоді м. Києва 

 

І. МЕТА 

 

Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні в 

туристських походах; 

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найкращих команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Змагання проводяться 4 квітня 2021 року у лісопарковій зоні м. Києва. Місце 

проведення змагань буде опубліковано додатково на сайті: www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

 

Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію змагань, 

затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

До участі у змаганнях допускаються команди колективів закладів освіти, спортивних 

та туристських клубів та ін. за віковими групами: 

 МОЛОДША вікова група 2008-2010 р.н. 

 СЕРЕДНЯ вікова група 2006-2007 р.н. 

 СТАРША вікова група 2004-2005 р.н. 

       - ПЕДАГОГИ/СТУДЕНТИ/ТУР.АКТИВ      2003 р.н. і старші 

Склад команди у всіх вікових групах : 4 особи (не менше 1 особи протилежної статі). 

Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів. 

До змагань на дистанціях І класу допускаються команди молодшої вікової групи без 

розрядів. 

До змагань на дистанціях ІІ класу допускаються команди молодшої та середньої 

вікової групи, які мають ІІ юнацький розряд. 

До змагань на дистанціях ІІІ класу допускаються команди середньої та старшої 

вікової групи, які мають ІІІ спортивний розряд або І юнацький розряд. 
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До змагань на дистанціях ІV класу допускаються команди старшої вікової групи та 

групи «Педагоги/студенти/тур.актив», які мають ІІ спортивний розряд. 

 УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

V. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ 

 

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до мандатної комісії 

електронною поштою: www.uacenter.infо  до 12:00 30 березня 2021.  

До Головної суддівської колегії у день змагань команди надають наступні 

документи: заявка, завірена директором навчального закладу з медичним допуском лікаря, 

страхові поліси, залікові книжки. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та у кожному класі окремо. 

Команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на проходження 

дистанції та штрафним часом. 

 

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Команди, які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій групі, 

нагороджуються грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 
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УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки пішохідного туризму  

на дистанції «Смуга перешкод» серед учнівської молоді м. Києва 

 

І. МЕТА 

 

Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого 

покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні 

в туристських походах; 

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найкращих команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Змагання проводяться 11 квітня 2021 року у лісопарковій зоні м. Києва.  

Місце проведення змагань буде опубліковано додатково на сайті:  

www.uacenter.infо, та сторінках Фейсбук:  

https://www.facebook.com/uacenter.info, 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

 

Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 

позашкільних закладів м. Києва та туристських клубів. 

Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів. 

До змагань на дистанціях І класу допускаються команди молодшої вікової 

групи без розрядів. 

До змагань на дистанціях ІІ класу допускаються команди молодшої та 

середньої вікової групи, які мають ІІ юнацький розряд. 

До змагань на дистанціях ІІІ класу допускаються команди середньої та 

старшої вікової групи, які мають ІІІ спортивний розряд або І юнацький розряд. 

До змагань на дистанціях ІV класу допускаються команди старшої вікової 

групи та групи «Педагоги/студенти/тур.актив», які мають ІІ спортивний 

розряд. 
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Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група 2008-2010 р.н. 

 СЕРЕДНЯ вікова група 2006-2007 р.н. 

 СТАРША вікова група 2004-2005 р.н. 

 ПЕДАГОГИ/СТУДЕНТИ/ТУР.АКТИВ       2003 р.н. і старші 

Склад команди у всіх вікових групах: 4 особи (не менше 1 особи 

протилежної статі) 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

V. ЗАЯВКА 

 

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до мандатної комісії 

електронною поштою: www.uacenter.infо  до 12:00 06 квітня 2021.  

До Головної суддівської колегії в день змагань команди надають наступні 

документи: заявка, завірена директором навчального закладу з медичним 

допуском лікаря, страхові поліси, залікові книжки. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі 

окремо. 

Команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на 

проходження дистанції та штрафним часом. 

 

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Команди, які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій 

групі, нагороджуються грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 
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УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки пішохідного туризму  

на дистанції «Комбінована смуга перешкод» серед учнівської молоді 

м. Києва. 

 

І. МЕТА 

 

Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого 

покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні 

в туристських походах; 

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найкращих команд зі спортивного туризму в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Змагання проводяться 18 квітня 2021 року у лісопарковій зоні м. Києва.  

Місце проведення змагань буде опубліковано додатково на сайті  

www.uacenter.infо, та сторінках Фейсбук: 

https://www.facebook.com/uacenter.info, 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

 

Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

ІV. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Дистанція містить у собі подолання перешкод з видів спортивного 

туризму (пішохідний, велосипедний, водний) та спортивного орієнтування. 

До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 

позашкільних закладів м. Києва та туристських клубів. 

Змагання проводяться на дистанціях І – ІІ класів. 

До змагань на дистанціях І класу допускаються команди молодшої та 

середньої вікових груп. 

До змагань на дистанціях ІІ класу допускаються команди старшої вікової 

групи та групи «Педагоги/студенти/тур.актив». 

Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група 2008-2010 р.н. 

 СЕРЕДНЯ вікова група 2006-2007 р.н. 
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 СТАРША вікова група 2004-2005 р.н. 

 ПЕДАГОГИ/СТУДЕНТИ/ТУР.АКТИВ       2003 р.н. і старші 

Склад команди у всіх вікових групах: 4 особи (не менше 1 особи 

протилежної статі) 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

V. ЗАЯВКА 

 

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до мандатної комісії 

електронною поштою:  www.uacenter.infо  до 12:00 13 квітня 2021.  

До Головної суддівської колегії в день змагань команди надають наступні 

документи: заявка, завірена директором навчального закладу з медичним 

допуском лікаря, страхові поліси, залікові книжки. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі 

окремо. 

Команда-переможниця визначається за найменшим часом, витраченим на 

проходження дистанції та штрафним часом. 

 

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Команди, які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій 

групі, нагороджуються грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 
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УМОВИ 

відкритих міських змагань м. Києва на кращий одноденний  

туристсько-спортивний похід з учнівською молоддю 

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

 

Змагання проводяться з метою виховання в учнівської молоді любові до 

рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, 

бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання нашого народу, 

берегти природне довкілля. 

Завдання змагань: 

- залучення закладів освіти до участі в дослідженні історії Київщини; 

- залучення учнівської молоді до туристсько-спортивної та краєзнавчої 

роботи; 

- набуття учнями  туристсько-спортивних та краєзнавчих знань та умінь; 

- збір та систематизація краєзнавчих матеріалів; 

- розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю; 

- залучення учнівської молоді до активного способу проведення дозвілля. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ 

 

У змаганнях беруть участь туристські групи учнівської молоді м. Києва, 

які здійснили одноденний туристсько-спортивний похід відповідно до 

«Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю», затверджених наказом МОНУ №1124 

від 02.10.2014; своєчасно надали до Головної суддівської колегії письмові звіти 

про здійснення ними одноденного туристсько-спортивного походу (до 20 

квітня 2021 року). 

Кількість звітів від однієї групи необмежена. 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО 

 

Загальне керівництво змаганнями здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» (далі – КЦДЮТКВПВ). 

Суддівство змагань здійснює Головна суддівська колегія, затверджена 

директором КЦДЮТКВПВ. 

 

ІV. ТЕРМІН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ 

 

Роботи приймаються до 20 квітня 2021 року. Форма проведення – 

заочна. 

V. УМОВИ 

 

До участі приймаються звіти про одноденні туристсько-спортивні походи 

з різних видів туризму.  

Звіти про походи складаються відповідно до Рекомендацій щодо 

складання звіту про 1-денний туристсько-спортивний похід з учнівською 



 

молоддю міста Києва (додаток 1). 

Для участі на адресу orgotdel21@ukr.net  не пізніше 20 квітня 

надсилається: 

- заявка на участь у змаганнях; 

- звіт про подорож. 

Методичні поради щодо складання звітів про туристсько-спортивні 

походи можна отримати  у туристсько-спортивному відділі КПНЗ 

«КЦДЮТКВПВ» за адресою: м. Київ, вул. Саперне Поле, 26. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ  ТА  НАГОРОДЖЕННЯ 

 

Переможці та призери конкурсу визначаються з кожного виду туризму 

окремо.  

Головна суддівська колегія  має право не допускати до участі за 

порушення термінів надання матеріалів, за порушення Умов та «Інструкції                                                                                                                     

щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською 

та студентською молоддю», затвердженої наказом МОНУ №1124 від 

02.10.2014. 

Переможці, призери та керівник цих туристських груп змагань 

нагороджуються призами та грамотами КПНЗ. 

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ 

 

Витрати на проведення туристсько-спортивних походів несуть 

організації, що їх проводять. 

Витрати на проведення змагань та нагородження переможців та призерів 

– за рахунок видатків КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 
Додаток 1 до Умов відкритих  

змагань м. Києва на кращий одноденний 

туристсько-спортивний похід вихідного 

дня з учнівською молоддю  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ                                                                                                                    

щодо складання звіту про одноденний туристсько-спортивний похід 

з учнівською молоддю м. Києва 

 

Мета складання звіту про 1-денний похід – збереження інформації про 

маршрут походу, поповнення банку даних новими цікавими маршрутами та 

екскурсійними об’єктами лісопаркової зони міста Києва і Київської області. 

 

Зміст та структура звіту 

Звіт повинен містити такі структурні елементи та розділи: 

 титульна сторінка; 

 краєзнавчі відомості про район походу; 

 технічний опис маршруту; 

 картографічний матеріал; 
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 фотографії; 

 опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів маршруту; 

 рекомендації; 

 список використаної літератури та джерел інформації; 

 наказ закладу про проведення походу та завірений список учасників; 

 електронна форма звіту. 

 

Титульна сторінка 

Письмовий звіт відкривається титульним аркушем, в якому надається 

повна назва організації, що проводила похід, вид туризму, маршрут, термін 

проведення, дані про керівника та заступника (додаток 2). 

 

Краєзнавчі відомості про район походу 

Розділ має бути стислим (не більше 2 стор.), в якому викладається історія 

району, екскурсійно-краєзнавчі об’єкти, пам’ятники історії та культури. 

 

Технічний опис маршруту 

У розділі необхідно відобразити рух групи за маршрутом, з зазначенням 

ексурсійно-туристських об’єктів, природних перешкод, складних ділянок для 

орієнтування, які бажано проілюструвати фотографіями. 

 

Картографічний матеріал 

До звіту додається оглядова карта району походу та робоча карта із 

зазначенням маршруту походу. 

 

Фотографії 

Фотографії мають відображати основні орієнтири маршруту, найбільш 

характерні природні перешкоди, складні для орієнтування ділянки походу, 

екскурсійно-краєзнавчі об’єкти на маршруті. 

У звіті фотографії розміщуються в хронологічній послідовності в місцях, 

де на них є посилання в тексті з номером фотографії. 

Фотографії повинні мати наскрізну нумерацію та підпис назв об’єктів 

зйомки. Підписи повинні містити пояснення, а не бути абстрактними. 

Бажаний формат фотографій 10х15 см. 

 

Опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів на маршруті 

Опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів подається у довільній формі, їх 

місце розташування позначають на робочій карті. 

 

Рекомендації  

У розділі надаються рекомендації щодо проходження маршруту, 

подолання окремих перешкод, пропонують найбільш цікаві варіанти 

проходження та екскурсійні об’єкти. 

 

Список літератури та джерел інформації  

У цьому розділі надається перелік всіх джерел інформації, які 

використовувались для підготовки до походу. 



 

Електронна форма звіту  

В електронній формі надається весь матеріал звіту згідно даної 

рекомендації та надсилається на електронну адресу туристсько-спортивного 

відділу КЦДЮТВПВ: orgotdel21@ukr.net  з зазначенням у розділі тема «Звіт 

про 1-денний похід та прізвище керівника». 

 

 
Додаток 2 до Рекомендацій  

щодо складання звіту про одноденний 

туристсько-спортивний похід вихідного 

дня з учнівською молоддю м. Києва 

 

___________________________________________________________ 

(повна назва організації, що проводить похід) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ                                                                                                                            

про _______________________ 1-денний туристсько-спортивний похід 
                  (вид туризму) 

за маршрутом___________________________________________________ 
                                                   (основні точки маршруту) 

_______________________________________________________________                                                                                                                                            

 

здійснений «____» ____________ 20__ р. 

 

 

 

 

 

 

Керівник групи 

_______________________ 

               (П.І.Б) 

Телефон 

_________________  

 

Заступник керівника групи 

_______________________ 

                (П.І.Б) 

Телефон  

_________________  
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗАХОДІВ 

 

УМОВИ 

міського конкурсу-гри юних краєзнавців м. Києва 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ-ГРИ 

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, вихованці закладів освіти, 

дитячих громадських організацій 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 заклад освіти направляє не більше однієї команди 

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

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ-ГРИ 

Міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп» 

проводиться на площинах Інтернету 27.02.2021 року.  

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ-ГРОЮ 

Загальне керівництво конкурсом здійснює КПНЗ «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-ГРИ 

Для участі у конкурсі-грі до 22.02.2021р. (включно) на електронну адресу 

kraeznavmcdut@ukr.net з позначкою «Краєзнавчий калейдоскоп» подається 

іменна заявка згідно форми (розміщується на сайті Закладу – 

http://www.uacenter.info).  

Учасники здійснюють підготовку за основними краєзнавчими 

напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання завдань конкурсу-

гри.  

Захід міститиме у собі роботу не більше восьми майстерень: 

1. Географічне краєзнавство. 
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2. Камеральне орієнтування. 

3. Мінералогія. 

4. Народознавство. 

5. Історичне краєзнавство. 

6. Біорізноманіття рідного краю. 

7. Мистецько-літературний. 

8. Закритий етап з сюрпризом. 

Конкурс-гра передбачає виконання завдань, які надаються різним віковим 

групам у певний проміжок часу 27.02.2021 року. Керівники груп виконують 

запропоновані завдання. Отримані бали додаються до загального заліку команд. 

У день проведення заходу учасники повинні мати доступ до засобів 

дистанційного зв’язку та мережі Інтернет.  

Умови виконання завдань будуть зазначені на сайті Київського центру 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання 

не пізніше 20.02.2021 року.  

Контрольний час «проходження» квесту – 30 хв. 

З питань організації та проведення міської  тематичної гри-конкурсу 

можна звертатися за телефоном  529-30-02. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, набраних під час виконання 

всіх завдань. При однаковій кількості балів рейтинг визначається за більшою 

кількістю балів у пріорітетній майстерні. Пріорітетна майстерня оголошується 

перед змаганнями. 

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

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

патріотичного виховання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМОВИ  

проведення міської тематичної гри-конкурсу учнівської 

молоді м. Києва «Музейний  квест» 

 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться з метою 

підвищення національної свідомості та патріотизму юних киян; всебічного 

залучення учнівської молоді міста Києва до активної діяльності з вивчення 

історії та  культури  рідного краю, активізації інтелектуально-пізнавальної 

діяльності; виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до національного 

надбання. 

Завданнями гри-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; 

- стимулювання розвитку краєзнавства  серед учнівської  молоді  

   м. Києва;  

- закріплення та поглиблення базових знань з  шкільної програми; 

- організація корисного дозвілля та активного відпочинку, виховання 

позитивних, моральних і вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

УЧАСНИКИ ГРИ-КОНКУРСУ 

У грі-конкурсі беруть участь команди від закладів освіти (у т.ч. і 

позашкільних), дитячих громадських об’єднань дітей та молоді м. Києва, які 

долучились до оглядової онлайн-екскурсії експозиції музею КПНЗ «Київський 

центр туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Гра-конкурс буде 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). 

Склад команди: 4 учасники і керівник команди.  

Від одного закладу освіти чи громадського об’єднання дітей та молоді у 

квесті може брати участь по одній команді кожної вікової групи. 

 

ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ГРИ-КОНКУРСУ 

Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться 20.03.2021   

року дистанційно на площинах Інтернету.  

 

КЕРІВНИЦТВО ГРОЮ-КОНКУРСОМ 

Загальне керівництво грою здійснює «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ «МУЗЕЙНОГО  КВЕСТУ» 

Для участі у грі-конкурсі до 15.03.2021 року (до 24.00) на електронну 

адресу kraeznavmcdut@ukr.net з поміткою «Музейний квест» подається 
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попередня іменна заявка згідно форми (розміщується на сайті Закладу – 

http://www.uacenter.info).  

У період підготовки до гри-конкурсу учасники здійснюють оглядову 

онлайн-екскурсію по музею КПНЗ «Київський центр туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання», знайомляться з іншими інформаційними 

матеріалами щодо експозиції музею, з умовами виконання завдань, котрі 

будуть розміщені на сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання (матеріали щодо експозиції 

музею – не пізніше ніж за 10 днів до заходу, умови виконання завдань – не 

пізніше 18.03.2021 року). 

У день проведення заходу учасники повинні мати доступ до засобів 

дистанційного зв’язку та мережі Інтернет. Контрольний час виконання завдань 

квесту – 30 хв.  

З питань організації та проведення міської тематичної гри-конкурсу 

можна звертатися за телефоном  529-30-02. 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність 

і повноту виконання завдань. За умови набрання командами однакової кількості 

балів враховується час виконання завдань. 

Команди та учасники команд, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються 

грамотами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМОВИ 

проведення міської першості учнівської молоді м. Києва 

«Краєзнавчий крос-похід» 

 

І. МЕТА ЗАХОДУ 

Міська першість учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий крос-похід» 

(далі – Захід) проводиться з метою залучення учнівської молоді міста Києва до 

активної діяльності з вивчення історії та  культури  рідного краю, дослідження 

природних компонентів та природних комплексів рідного краю, популяризації 

дитячого краєзнавчого туризму, підвищення майстерності педагогів, 

відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в столиці. 

 

ІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Краєзнавчий крос-похід проводиться 10.04.21 року. 

Очний формат: на території однієї з міських ландшафтно-територіальних 

площин м. Києва згідно стартового протоколу, про що буде розміщена 

інформація на сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання (http://uacenter.info/) після 

обробки попередніх заявок (не пізніше 08.04.19). Дистанційна форма 

проведення: вибір місця/місцевості здійснюється командами самостійно. 

Формат проведення заходу буде повідомлено додатково. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ 

У першості беруть участь команди від закладів освіти (у т.ч. і 

позашкільних), дитячих громадських об’єднань м. Києва (не більше однієї 

команди від закладу, об’єднання у кожній віковій групі). 

Краєзнавчий крос-похід 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). 

Склад команди: до 6  учасників та 1 керівник команди. 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ЗАХОДУ 

Загальне керівництво краєзнавчим крос-походом здійснює КПНЗ 

«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 ЗАХОДУ 

При очній формі крос-похід проводиться на єдиній місцевості для всіх 

команд. Орієнтуючись за допомогою карти, учасникам потрібно знайти 

контрольні пункти (КП) та виконати завдання з історичного, географічного 

краєзнавства, археології, екології та геології.  

За умови дистанційного формату заходу необхідно буде, знаходячись на 

самостійно обраній командою місцевості, виконати завдання майстерень з 

історичного, географічного краєзнавства, археології, екології та геології з 

застосуванням фотографування окремих елементів роботи та зйомкою відео. 

Для участі в крос-поході до 05.04.2019 року (до 21.00) на електронну 

http://uacenter.info/


 

адресу КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» (kraeznavmcdut@ukr.net) з поміткою 

«Краєзнавчий крос-похід» необхідно подати попередні іменні заявки про 

участь, завірені керівником закладу, об’єднання згідно форми (розміщується на 

сайті Закладу – http://www.uacenter.info). 

При очній формі проведення під час реєстрації перед початком старту 

команда надає документи: 

1) наказ закладу освіти/об’єднання про персональну відповідальність 

керівника команди за життя і здоров’я учасників крос-походу;  

2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу/об’єднання, 

медичним працівником (у т.ч. навпроти прізвища кожного учасника)/завірену 

керівником ксерокопію довідки за формою 0-86. 

Без належно оформлених документів команда до крос-походу не 

допускається. 

При дистанційній формі заходу зазначені вище документи не надаються.  

Команди повинні мати при собі планшетні папки та ручки. 

Очна форма заходу передбачає проведення краєзнавчого крос-походу за 

системою «ралі». Починати роботу на етапі дозволяється тільки після настання 

визначеного в картці часу та за наявності всіх учасників команди. Час роботи 

на кожному етапі – 10 хв. Команда має право полишити КП тільки по 

завершенню ліміту часу. 

У разі запізнення команда допускається до виконання завдань, але лише у 

випадку, якщо запізнення не перевищує часу, відведеного для роботи згідно з 

графіком руху команди. 

У випадку, коли час запізнення перевищує час, визначений для роботи, 

команда до виконання завдань не допускається, а продовжує рух до наступної 

станції. Суддя ставить відмітку, яка свідчить, що команда знайшла КП. 

Кількість учасників на КП, фініші повинна бути така сама, як і на старті 

(за винятком, коли учасник зійшов з маршруту і залишений командою на КП з 

суддями з відповідною відміткою в контрольній картці).  

Контрольний час знаходження на маршруті будь-якої вікової групи 

становить 1,5 години, «очікуваний» час (після закінчення КЧ маршруту) – до 15 

хвилин (зі штрафними балами за перевищення часу, про що повідомляється 

додатково перед стартом). 

При дистанційній формі проведення умови будуть повідомлені 

додатково. 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність 

і повноту виконання завдань. За умови однакової кількості балів враховується 

пріоритетність завдань. Пріоритетне завдання оголошується перед початком 

змагань. 

Команди, що не пройшли один або декілька етапів, посідають місця за 

тими, хто пройшов більш повну дистанцію та отримав результати.  

Команди, які не мають заліку одного або більше етапів, посідають місця 

після команд, які мають повний залік. 

Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами та кубками 

Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

mailto:kraeznavmcdut@ukr.net


 

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 учасники надіслати на пошту краєзнавчо-екскурсійного 

відділу для розміщення матеріалів адміністраторами Закладу: 

kraeznavmcdut@ukr.net. 

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

один раз.  

До публікації обов’язково додати інформацію про автора(ів):  

- П.І.Б. учасника(ів); 

- клас, заклад освіти/об’єднання;  

- 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 

07.05.2020 (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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УМОВИ 

проведення міського конкурсу 

 краєзнавчих робіт учнівської молоді м. Києва  

«Найцікавіша історія експоната» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Ці Умови визначають порядок організації та проведення міського 

конкурсу краєзнавчих робіт учнівської молоді закладів освіти м. Києва 

«Найцікавіша історія експоната» (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою: 

- вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та 

місця музеїв при закладах освіти; 

-  виховання в учнів любові до рідного краю, бережливого ставлення до 

історії, духовної спадщини українського народу, природного довкілля; 

- зміцнення позитивного іміджу музейної справи в закладах освіти. 

1.3.   Основними завданнями конкурсу є: 

- залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошуково- 

дослідницької та екскурсійної роботи; 

- поглиблення знань учнів про історико-культурну спадщину народу; 

- формування наукових основ і практичних навичок дослідження та 

збереження історико-культурної спадщини, вивчення стану природних об’єктів 

рідного краю, природоохоронної діяльності тощо; 

- поглиблення знань щодо методів і форм музейної роботи, засобів 

популяризації музейних колекцій; 

- підвищення загальноосвітнього рівня учнів, оволодіння вміннями 

працювати з першоджерелами, іншими історичними документами, обробляти, 

аналізувати та представляти інформацію; 

- використання в освітньому процесі матеріалу, зібраного під час походів, 

краєзнавчих експедицій та екскурсій; популяризація краєзнавчих знань; 

- підтримка обдарованої молоді та створення умов для її розвитку: 

- сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого 

ставлення до музейної справи у молоді шкільного віку; 

- спонукання учасників до творчості, реалізація дітьми творчих 

здібностей у прозі, поезії, комп'ютерній анімації. 

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

здобувачів освіти закладів освіти. 

 

II. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
2.1. У конкурсі беруть участь здобувачі освіти закладів освіти, (далі - 

учасники), які є екскурсоводами музеїв при закладах освіти м. Києва. 

2.2. У конкурсі можуть брати участь екскурсоводи, які представляють 

музеї таких профілів: 

- історичні; 

- військово-історичні; 

- історії освіти; 

- історії навчальних закладів; 

 

 



 

- краєзнавчі; 

- археологічні; 

- літературні; 

- мистецькі; 

- етнографічні; 

- технічні; 

- галузеві; 

- природничі; 

- історії населених пунктів; 

- інших профілів. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 
 

 3.1. Конкурс проводить КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за підтримки 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА). 

3.2. Конкурс проводиться у два етапи: 

І – 10.05 – 26.05. 2021 – надання робіт (до 17 години 26 травня). Роботи, 

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

ІІ – 10.05 – 30.05.2021 – голосування (до 17 години 30 травня; 

обліковується кількість позитивних відгуків – «вподобайок»). 

 

V.  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ 
5.1. На Конкурс надаються самостійно підготовлені індивідуальні чи 

колективні краєзнавчі роботи, що відповідають темі Конкурсу. У роботах 

необхідно розкрити історію будь-якого одного експонату свого музею (його 

призначення, як потрапив до експозиції, які події з ним пов’язані тощо). Від  

одного музею дозволяється надавати лише одну роботу. 

5.2. Роботи виконуються у довільній формі (фото-, відеопрезентації тощо 

– за власним вибором автора). Час демонстрації (у разі створення відеоролику) 

не повинен перевищувати 5 хвилин. Також необхідно надати текстовий 

супровід, що містить стислий виклад історії експоната (до 0,5 сторінки формату 

А-4, міжрядковий інтервал – 1,0). 

5.3. Краєзнавчі роботи надсилаються на сторінку facebook «Музейні 

цікавинки» за посиланням  https://www.facebook.com/groups/210325186868686 /   

(у розділ «Публікація» – «Напишите что-нибудь...») з поміткою 

 #Конкурс_експонатів2020_профіль# (наприклад,  

#Конкурс_експонатів2020_краєзнавчий#). До публікації необхідно додати 

інформацію, в якій українською мовою зазначити 

- повну назву музею, закладу освіти; 

- П.І.Б, клас учасника(ів); 

- П.І.Б керівника музею/посада керівника роботи; 

- текстовий супровід про історію експоната. 

5.4. Роботи, надані на Конкурс, не рецензуються. Участю у Конкурсі 

автор підтверджує повну згоду з його Умовами, а також дає згоду на можливе 

використання конкурсної роботи у звітах та публікаціях на сторінках соцмереж 

і сайту Закладу.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B22020_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B22020_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 

Визначення переможців та призерів здійснюється методом виведення 

експертної оцінки, що є середньоарифметичним показником оцінок членів 

суддівської колегії. 

Переможцем та призерами (І, ІІ, ІІІ місце) за експертною оцінкою є 

учасники, що набрали найбільшу кількість балів. Інтернет-голосування 

визначає одного переможця, яким є учасником, чия публікація набрала 

найбільшу кількість «вподобайок».  

Переможець та призери нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

Результати Конкурсу оприлюднюються 30 травня 2021 р. (після 17 год.) 

на веб-сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання (http://uacenter.info) та на сторінках Закладу 

у facebook:  

- https://www.facebook.com/uacenter.info; 

- https://www.facebook.com/groups/210325186868686 / .  

 

  

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

 

Директор    
Стешук                  

Валентина Миколаївна 

тел/факс 

529-43-58 

Т.в.о. заступника директора                                 

з  навчально-виховної роботи                               

Майдибура                       

Альона Василівна 

529-41-13 

 

Т.в.о. завідувача                                            

краєзнавчо-екскурсійного відділу                         

Кордон 

Олена Вікторівна 

529-30-02 

 

Завідувач відділу національного                    

та військово-патріотичного виховання 

Петренко 

Богдан Андрійович 
529-31-18 

 Завідувач 

 туристсько-спортивного відділу          

Шаповалов          

Олександр Михайлович 
529-10-57 

Секретар МКК                           
Федорченко                           

Ігор Іванович 
529-52-05 

         Email:                                           

 

mcdut@ukr.net 

 

 

Сайт                                                        www.uacenter.info 

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

mailto:mcdut@ukr.net
http://www.uacenter.info/

