
 
Додаток  1 

до наказу КПНЗ «Київський центр  

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання» 

від «04_»_09_ 2020 р. № _37_ 

 

 

 

 

УМОВИ  

проведення Відкритої першості з краєзнавства серед учнівської молоді  

м. Києва у 2020-21 навчальному році 

                              

                                                     І. МЕТА 

Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської молоді м. Києва 

ставить на меті заохочення учнівської молоді міста Києва до активної 

діяльності у вивченні історії, традицій та культури рідного краю, набуття 

ними практичних умінь з пошуково-дослідницької роботи, розвиток 

особистісних якостей, виховання патріотичних почуттів засобами туризму та 

краєзнавства 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

Завданнями Відкритої першості є 

- створення умов для реалізації державних програм, заходів з 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- запровадження інноваційних форм у краєзнавчу роботу з 

учнівською молоддю міста;  

-      активна діяльність дітей та юнацтва у вивченні історії та культури 

рідного краю; 

- 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; 

- популяризація туризму і краєзнавства  серед учнівської  молоді          

м. Києва 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ВІДКРИТОЇ ПЕРШОСТІ  

До участі у Відкритій першості запрошуються учні та вихованці 

закладів освіти м. Києва, громадських об’єднань дітей та молоді. 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО  

Загальне керівництво здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 



підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та ГСК. 

 

V. ПРОГРАМА  ПРОВЕДЕННЯ 

Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської молоді м. Києва у     

2020-21 навчальному році передбачає проведення наступних заходів: 

Перший етап: Довгострокова міська Акція учнівської молоді м. Києва  

«Пізнай свій край – пізнай себе». 

Другий етап: Міська гра-конкурс учнівської молоді м. Києва 

«Краєзнавчий квест». 

Третій етап: Літературний конкурс учнівської молоді м. Києва «Тобі, 

Україно, моє слово і діло!». 

Четвертий етап: Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

П’ятий етап: І (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби». 

Шостий етап: Міська тематична гра-конкурс учнівської молоді м. 

Києва «Музейний  квест». 

Сьомий етап: Міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий 

калейдоскоп». 

Восьмий етап: Міський онлайн-конкурс «Українці в лавах Об’єднаних 

націй перемогли агресора». 

Дев’ятий етап: Туристсько-краєзнавчий крос-похід. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходу (нагородження учасників, виготовлення 

сертифікатів тощо) проводиться за рахунок КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Учасники Першості протягом навчального року беруть участь у 

вищезазначених етапах. Результати команд вираховуються у відповідності до 

Умов заходів: 

- міської гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий 

квест»; 

- літературного конкурсу учнівської молоді м. Києва «Тобі, Україно, 

моє слово і діло!»; 

- міського етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

- загальноміського етапу І (регіонального) туру Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 

боротьби»; 

- міської тематичної гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва 

«Музейний  квест»; 

- міського конкурсу-гри юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»; 



- міського онлайн-конкурсу «Українці в лавах Об’єднаних націй 

перемогли агресора»; 

- краєзнавчого крос-походу. 

У кожному заході передбачається визначення переможців (І-ІІІ місця) у 

різних вікових групах (молодша, середня, старша).  

Участь команд у довгостроковій міській Акції учнівської молоді м. 

Києва  «Пізнай свій край – пізнай себе» прирівнюється до І місця. Якщо 

команди не взяли участь у даному заході, то їх результат прирівнюється до 

ІV місця. 

На основі результатів КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» складає 

рейтингову таблицю.  

Підсумок Відкритої першості підводиться у травні 2021 р. 

Переможцями Відкритої першості у різновікових групах стають учасники, 

що за весь період (вересень 2020 р. – травень 2021 р.) набрали найменшу 

суму місць. 

Учасники, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами та 

цінними подарунками КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


