
Додаток 1  

до наказу КПНЗ ,,Київський центр  

дитячо-юнацького туризму,  

краєзнавства та військово- 

патріотичного виховання” 

№_61__ від _20.09. 2021 р. 

 

                                                                                           

УМОВИ 

проведення Туристсько-краєзнавчого фестивалю серед учнівської молоді 

м. Києва, присвяченого 30-річчю незалежності України 

та Всесвітньому дню туризму 

 

І. Мета 

        Метою Туристсько-краєзнавчого фестивалю серед учнівської молоді           

м. Києва (далі – Фестиваль) є активізація національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді, вдосконалення туристсько-краєзнавчої роботи у столиці, 

обмін кращим інноваційним досвідом педагогічної діяльності. 

        Завдання: 

 залучення учнівської молоді м. Києва до активної туристсько-

краєзнавчої діяльності; 

 патріотичне, духовне, фізичне виховання підростаючого покоління; 

 популяризація різних напрямів краєзнавства та спортивного туризму, 

здорового способу життя; 

 розвиток практичних туристсько-краєзнавчих умінь у дітей та юнацтва; 

 виховання позитивних, моральних і вольових якостей;  

 надання методичної допомоги педагогам закладів освіти м. Києва з 

організації та проведення змістовного дозвілля учнівської молоді. 

 

ІІ. Учасники Фестивалю 

       До участі у фестивалі запрошуються учні 5-9 класів закладів освіти, 

вихованці гуртків національно-патріотичного, туристсько-спортивного та 

краєзнавчого спрямування, дитячих громадських організацій та клубів. 

Кількість груп від одного закладу, клубу, дитячої громадської організації 

необмежена. 

 

ІІІ. Керівництво Фестивалю 

       Загальне керівництво Фестивалю здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу київської міської 

ради (КМДА). 

 

ІV. Терміни та місце проведення Фестивалю 

      Туристсько-краєзнавчий фестиваль серед учнівської молоді м. Києва, 

присвячений 30-річчю незалежності України та Всесвітньому дню туризму 

проводиться 25-26 вересня 2021 року.   

      Попередня реєстрація груп до 24:00 23.09.2021 року за посиланням, 



розміщеним на сайті КПНЗ «КЦДЮТКВПВ»: http://www.uacenter.info/ .  

       Місце проведення: Голосіївський парк – 25 вересня та ТЕЦ-5 (метро 

«Видубичі») – 26 вересня.  

       З метою упередження великого скупчення учасників заходу прибуття та 

реєстрація груп 25.09.2021 р. здійснюватиметься за графіком, який буде 

оприлюднено 24 вересня 2021 р. на сайті Закладу, а 26.09.2021 – відповідно 

Умов проведення відкритих змагань з техніки велосипедного туризму та 

водного туризму учнівської молоді м. Києва. 

 

V. Програма Фестивалю 

        Фестиваль проводиться протягом двох днів. 

25 вересня 2021 р. 

(Голосіївський парк) 

10:00 – 13.00 

 

10:00 – 15:00* 

Реєстрація команд 

 

Проведення майстер-класів  

Краєзнавчі: 

1. Географічне краєзнавство; 

2. Геологічне краєзнавство; 

3. Археологічне краєзнавство; 

4. Екологічне краєзнавство; 

5. Історичне краєзнавство; 

6. Літературне краєзнавство; 

7. Народознавство. 

Туристсько-спортивні: 

8. Водний туризм; 

9. Велосипедний туризм (фігурне водіння); 

10. Скелелазіння; 

11. Спортивне орієнтування (Лабіринт); 

12. Спортивне орієнтування (Вибір); 

13. Встановлення намету; 

14. В’язання вузлів; 

15. Топографічні знаки; 

16. Надання долікарської допомоги; 

17. Пішохідний туризм. 

 

26 вересня 2021 р. 

(ТЕЦ-5, метро «Видубичі») 

10.00 – 17.00* Туристсько-спортивні змагання. Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді м. Києва (одночасно): 

- Відкритий Чемпіонат учнівської молоді м. Києва з техніки 

велосипедного туризму; 

- Відкритий Чемпіонат учнівської молоді м. Києва з техніки 

водного туризму. 

* - час роботи учасників залежить від початку руху по локаціях/старту команди. 

 

http://www.uacenter.info/


Учасники першого дня заходу (25.09) здійснюють проходження 

маршруту по Голосіївському парку та працюють на локаціях краєзнавчого і 

туристського напрямів. 

Маршрут організується відповідно до «Інструкції щодо організації та 

проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю» 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р. № 1124), 

Постанови МОЗ від 26.08.2021р. № 9 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Наявність засобів індивідуального захисту (дезінфікуючого засобу 

для рук; респіратора/захисного щитка/маски, в тому числі виготовленої 

самостійно) ОБОВ'ЯЗКОВА! 

Перед початком проведення Фестивалю 25.09.2021 р. на реєстрації група 

подає документи: 

        1) наказ закладу освіти про відповідальність керівника групи за життя і 

здоров’я учасників заходу;  

        2) заявку зі списком групи, завірену директором закладу. 

Перед стартом команд 26.09.2021 – відповідно Умов проведення 

відкритих змагань з техніки велосипедного туризму та водного туризму 

учнівської молоді м. Києва.  

Кожен учасник за умови проходження 25.09.2021р. 60% локацій (не 

менше 10 етапів з 17) отримає відзнаку про участь у Туристсько-краєзнавчому 

фестивалі.       

 

VІ. Фінансування  Фестивалю 

Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» у межах затвердженого кошторису витрат  на поточний рік. 

 

 

 

 

 

 

 


