
 

 

Умови  

проведення ХІV етапу міської гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва 

«Краєзнавчий квест» 

 

І. Мета та завдання гри-конкурсу 

Міська гра-конкурс започаткована з метою всебічного залучення дітей 

та підлітків міста Києва до активної діяльності з вивчення історії та  культури  

рідного краю, дослідження природних компонентів та природних комплексів 

рідного краю, явищ соціального життя; активізації інтелектуально-

пізнавальної діяльності; забезпечення єдності розвитку виховання та 

навчання засобами туризму та краєзнавства; сприяння пізнавальній 

діяльності дітей. 

Завданнями гри-конкурсу є: 

- реалізація державних програм з національно-патріотичного 

виховання підростаючого покоління; 

- запровадження інтерактивних форм краєзнавчої роботи у місті; 

- активізація пошукової та дослідницької роботи учнівської молоді 

у процесі пізнання історії свого роду, міста, країни; 

- набуття дітьми практичних туристсько-краєзнавчих вмінь; 

- поглиблення знань з базових дисциплін шкільної програми; 

- соціалізація та самореалізація підлітків через колективну творчу 

діяльність; 

- виховання позитивних моральних і вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів    

м. Києва з організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

Терміни та місце проведення гри-конкурсу 

ХІV етап гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий 

квест» проводиться 17.11.18 року за маршрутом «Оболонська набережна» 

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. 

Місце реєстрації співпадає зі стартом команди в залежності від віку 

учасників (молодша, середня, старша групи) і відображується на карті 

маршруту. 

 

 

http://uacenter.info/


Учасники гри-конкурсу 

У грі-конкурсі беруть участь команди від закладів освіти, позашкільних 

закладів освіти, громадських об’єднань дітей та молоді (не більше однієї 

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

Гра-конкурс 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 8  учасників та 1 керівник команди.  

 

Керівництво грою-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). 

 

Умови проведення гри-конкурсу 

Гра проводиться на місцевості. Команди рухаються краєзнавчо-

екскурсійним маршрутом та виконують різноманітні краєзнавчі завдання. 

Для участі в грі-конкурсі до 12.11.2018 року (до 21.00) необхідно 

подати попередні заявки на участь згідно форми, поданої у додатку до Умов 

(див. нижче), на електронну адресу КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

(mcdut@ukr.net) з поміткою «Краєзнавчий квест». 

У день проведення заходу (під час реєстрації) учасники надають 

організаторам конкурсу наказ від закладу про направлення команди та заявку 

на участь.  

Команди повинні має при собі планшетні папки та ручки.  

Завдання ХІV  етапу гри-конкурсу передбачають застосування знань та 

умінь учасників з таких питань: 

- орієнтування за планом місцевості; 

- знання історії міста Києва та місцевості, де проводиться гра; 

- знання історії та архітектурних особливостей споруд; 

- знання історичних постатей, пам’ятників та меморіальних дощок, 

які зустрічаються під час проходження маршруту гри; 

- завдання на спостережливість. 

Керівникам команд пропонується окреме виконання завдань. 

Контрольний час знаходження на маршруті молодшої та середньої 

вікових груп становить 1,5 години, старшої – 2 години. 



Підведення підсумків та нагородження 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за 

правильність і повноту виконання завдань. За умови однакової кількості 

балів враховується час виконання завдань та їх пріоритетність. 

Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами КПНЗ 

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

патріотичного виховання». 

 

 

Додаток  

до Умов проведення ХІV етапу міської 

гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва 

«Краєзнавчий квест» 

 

 

Попередня заявка 

на участь у ХІV етапі міської гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва 

«Краєзнавчий квест» 

                                       17 листопада 2018 року 

 

групи учнів __________________________________________________  

                              (клас, навчальний заклад, район м. Києва) 

у складі  ____  чол. та 1 керівника. 

 

Керівник групи       ___________________________________________ 

                                      (прізвище, ім’я, по батькові - повністю) 

 

Контактний телефон: ____________________________           

 

 

 

   Директор                            ___________________________  

                                                                    (прізвище, ініціали) 

  


