
Умови  

довгострокової міської акції учнівської молоді м.Києва 

 «Пізнай свій край – пізнай себе» 

         

І. Мета Акції 

        Формування у  дітей та молоді сучасного світогляду,  розвиток творчих 

здібностей  і  навичок самостійного  наукового  пізнання, самоосвіти і 

самореалізації особистості, формування духовної та фізичної досконалості 

підростаючого покоління, сприяння профілактиці злочинності, наркоманії, 

антисоціальних явищ серед дітей та підлітків засобами туризму та 

краєзнавства.  

Завдання: 

  -   виховання духовно багатих, фізично здорових особистостей; 

 - закріплення та поглиблення базових знань шкільної програми; 

 -   розвиток практичних туристсько-краєзнавчих навичок; 

  -  ознайомлення учнів з історичним минулим і сьогоденням, 

природою, історико-культурними та архітектурними пам’ятками рідного 

краю;  

  -  організація корисного дозвілля та активного відпочинку, 

виховання позитивних, моральних і вольових якостей;    

  -  стимулювання розвитку масового туризму і краєзнавства  серед 

учнівської  молоді м. Києва;  

         -  пропаганда та залучення учнів до активної туристсько-

краєзнавчої діяльності; 

 -  надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів 

м.Києва з організації та проведення походів вихідного дня; 

   -  ознайомлення з туристсько-краєзнавчими маршрутами Києва і 

Київщини. 

 

ІІ. Учасники Акції 

       До участі в Акції запрошуються учні 1-11 класів  навчальних закладів     

м. Києва. 

ІІІ. Керівництво Акцією 

       Загальне керівництво Акцією здійснює Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту м. Києва. Безпосередня відповідальність за проведення 

заходу та підведення підсумків покладається на КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

 



ІV. Терміни та місце проведення Акції 

       Акція має довгостроковий характер і проводиться протягом навчального 

року. ХVІІІ етап Акції «Чотири головні площі рідного міста» проводиться 

23 вересня 2017 року.   

       Місце реєстрації: Золотоворітський сквер (метро «Золоті ворота», вихід 

на вул. Володимирську). 

       Реєстрація груп з 9.30 до 12.00:  

9.30 – 10.00 – Подільський, Шевченківський райони 

10.00 – 10.30 – Дарницький, Оболонський райони 

11.00 – 11.30 – Деснянський, Дніпровський райони 

11.30 – 12.00 – Святошинський, Солом’янський райони 

12.00 – 12.30 – Голосіївський, Печерський райони 

       Прибуття на реєстрацію суворо за графіком для упередження великого 

скупчення учасників заходу. 

 

V. Умови проведення Акції 

       Учасники Акції здійснюють екскурсію по старій частині міста Києва 

(протяжність маршруту до 2 км). Екскурсія 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). 

       Для участі в Акції подаються наступні документи:  

 наказ по навчальному закладу; 

 заявочний лист, завірений директором навчального закладу.  

 

VІІ. Фінансування  Акції 

       Фінансування Акції здійснюється за рахунок КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» у межах затвердженого кошторису витрат  на поточний рік. 

 

 


