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Методичні матеріали містять умови діючих краєзнавчих 

конкурсів та довідкові дані, що можуть стати в нагоді педагогам з 

викладання предмету «Історія України», «Географія», керівникам 

гурткової роботи з напряму «Археологічне краєзнавство», «Екологічне 

краєзнавіство», «Географічне краєзнавство» при проведенні краєзнавчих 

вікторин та конкурсів. 

 

 

 

 

 

  

 

Ухвалено до друку методичною радою КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» (протокол №  4 від 07.12.2017 р.) 

 

 

 

Керівник випуску:  

Стешук В.М. – директор КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

 

Упорядники випуску:  

Майдибура А.В. – завідувач краєзнавчо-екскурсійного відділу 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання»; 

 Автори випуску, керівники гурткової роботи Закладу: 

Лиховид О.В.  

   Овчинников Е.В.  

Рябих С.М. 
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Умови 

міського конкурсу-гри юних краєзнавців 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 

 

І. Мета і завдання конкурсу-гри 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 

1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді»,  розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18.10.2017 № 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», пп. 5, 27 

Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки; плану масових заходів Київського центру дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання на 2018 рік 

проводиться ІV міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий 

калейдоскоп» 

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 загальноосвітніх  навчальних 

закладів 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 навчальний заклад направляє не більше однієї 

команди однієї вікової групи. Склад команди: 4 учні і керівник команди. 
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ІІІ. Керівництво конкурсом 

Загальне керівництво конкурсом здійснює Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання за 

підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

київської міської ради (КМДА). 

 

ІV. Дата проведення конкурсу 

    17 лютого 2018 року з 10.00 до 14.00.      

                                                              

V. Умови підготовки до конкурсу 

Учасники конкурсу здійснюють підготовку за основними краєзнавчими 

напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання різноманітних 

завдань конкурсу-гри.  

Тел. для довідок -  529-30-02. 

Для участі у конкурсі-грі подається попередня електронна заявка (e-mail: 

mcdut@ukr.net з позначкою «Заявка на «Краєзнавчий калейдоскоп»). Попередні 

електронні заявки приймаються до 12.02.2018 р. 

Перед початком старту команда подає реєстраційній комісії: 

       1. Наказ навчального закладу, про відповідальність керівника команди  за 

життя і здоров’я учасників конкурсу-гри;  

       2. Заявку зі списком команди, завірену керівником закладу.  

 

VІ. Підведення підсумків та нагородження      

   Результат команди визначається сумою балів, які набрала команда під час 

виконання всіх завдань.  

     Команди, що посіли І – ІІІ місце, нагороджуються Грамотами КПНЗ 

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

патріотичного виховання». 
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Умови 

проведення І туру (загальноміського етапу) Всеукраїнського  конкурсу  

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» 

 

Загальноміський очний етап I туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (далі – Конкурс) проводиться 

відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.09. 2016 № 1129 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

07.10. 2017 за № 1340/29470.  

Конкурс проводиться Київським центром дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання за підтримки Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради. 

Терміни проведення загальноміського очного етапу Конкурсу: 25 січня 2018 

року. 

Матеріали, що надійдуть на Конкурс, розподіляються за профілями музеїв: 

військово-історичні, літературні (літературно-меморіальні), історії населених 

пунктів або їх частин.  

Конкурсні матеріали мають відповідати таким вимогам до змісту та 

оформлення: 

 

1. Текстовий опис оглядової екскурсії 

1.1 Вступ: 

- подати короткі загальні відомості про історію створення музею, загальний 

його зміст, зміст основних його розділів;  

- вказати назви організацій, з якими навчальний заклад співпрацює у музейній 

справі. Важливо вказати тривалість екскурсії, місце початку та закінчення екскурсії; 

- дати перелік назв тематичних екскурсій.  

1.2. Основна частина:  

- має послайдово розкрити зміст експозиції музею – сутність вступної частини 

експозиції, зміст та виховну спрямованість окремих розділів, акцентувати увагу на 

найбільш важливих музейних предметах їх особливостях; 

- коротко розкрити форми роботи із надходження музейних предметів до 

музею; 

- навести приклади запитань, які допомагають відвідувачам краще запам’ятати 

інформацію про почуте і побачене під час екскурсії. 

1.3. Висновок стосується 

- змісту екскурсії в цілому;  

- окремих коментарів про зміст музейної експозиції; 

- прикладів форм та засобів популяризації музейної колекції (екскурсії, 

друковані, усні, відео тощо).     

Текстовий опис екскурсії повинен мати об’єм до 7 сторінок друкованого 

тексту та, за необхідності, додаток на 1 сторінку (приклади запитання до слухачів, 

інша важлива на ваш погляд інформація) за наступними параметрами: документ 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,0-1,5 на аркушах А-4. 

Нумерація сторінок наскрізна. 
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2. Презентація оглядової екскурсії на електронних носіях 

2.1. Презентація оглядової екскурсії музеєм навчального закладу повинна бути 

виконана в програмі «Microsoft Offise Power Point»  на диску CD-R/RW.  

Рекомендується не перевантажувати презентацію текстовою інформацією, але 

її повинно бути достатньо для коментування ілюстративного матеріалу (карт, схем, 

малюнків, фотографій тощо). Необхідно зменшувати розмір графічних файлів, що 

вносяться в презентацію, для безперебійної роботи комп’ютерів при їх демонстрації. 

Загальний розмір презентації – до 50 Мб.  

 2.2. На першому слайді презентації відображаються:  

- повна назва навчального закладу, його підпорядкування; 

- назва Конкурсу; 

-профіль музеїв: військово-історичні, літературні (літературно-меморіальні), 

історії населених пунктів або їх частин; 

- назва  екскурсії (символічна, літературна, але не повинна дублювати 

   назву Конкурсу); 

- виконавець (прізвище, ім’я, клас чи гурток, творче об’єднання);  

- педагогічний (науковий) керівник (П.І.Б. повністю, місце роботи,  посада, 

контактний телефон). 

 2.3. Час демонстрації презентації та ведення екскурсії не повинен 

перевищувати 10 хв.  

 

3. Оцінювання конкурсних матеріалів (заочний), проведеної учасниками   

екскурсії (очний) 

3.1. Члени журі оцінюють конкурсні матеріали та проведення учасниками 

Конкурсу оглядових екскурсій методом експертної оцінки відповідно до критеріїв.  

  3.2. Критерії оцінювання оглядової екскурсії на електронних носіях 

№

№ 

з

з/п 

Критерії 

Кількість 

балів 

1

1. 

Загальні дані про музей: назва музею, його 

підпорядкування, тематика, назва екскурсії, перелік основних 

розділів експозиції, на який вік слухачів розрахована екскурсія, 

перелік об’єктів показу, час на їх огляд  

2 

2

2. 

Демонстрація  об’єктів показу: науковість, доступність, 

послідовність, збалансованість показу музейних предметів 

(основні – допоміжні) 

6 

  3. 

Наявність архівних документів, фото, схем, малюнків тощо; 

загальні види та окремі складові експозиції. Авторство 

фотознімків або їх джерела 

5 

  4. Відповідність слайдів тексту екскурсії 5 

  5. Перелік використаних джерел та літератури 2 

 Всього 20 
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3.3. Критерії оцінювання проведеної учасником оглядової екскурсії 

 

№

 № 

з/п 

Критерії 

Кількість 

балів 

1. Повнота розкриття змісту екскурсії  15 

2. Творче поєднання показу і розповіді 10 

3. Рівень володіння матеріалами експозиції 15 

4. Майстерність екскурсовода: вміння чітко, логічно, 

послідовно презентувати музейну колекцію  

10 

5. Культура  мовлення: володіння літературною мовою та 

мовними засобами, образність, вдале використання цитат, 

епітетів, порівнянь тощо 

10 

6. Вміння спілкуватися з відвідувачами (слухачами) 10 

7. Загальний художній та естетичний рівень 

продемонстрованої експозиції 

10 

 Всього 80 

               Разом (сума балів):                                                                               100 

 

4. Визначення переможців та призерів 

Загальна кількість переможців та призерів II туру Конкурсу може складати 

50% від кількості учасників. 

Переможцями та призерами визнаються учасники, які набрали найбільшу 

суму балів за п.п. 3.2. та 3.3. у співвідношенні 1:2:3.  

Учасник не може бути визнаний переможцем, якщо він не набрав у сумі 75 

балів. Призерами (II, III місця) не можуть бути визнані учасники, якщо вони не 

набрали у сумі 60 балів. 

За умови, коли два і більше учасники набрали однакову кількість балів, вище 

місце посідає учасник, який набрав більшу кількість балів за п. 3.3., а за рівності і 

цього показника – місце розподіляється між учасниками. 
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ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Українському суспільству необхідне покоління громадян, які:  

 приймають громадянські цінності та відповідальні рішення в ситуації вибору; 

 мають розвинуте почуття відповідальності за долю країни.  

Найбільш точним визначенням якості, яку має формувати навчальний заклад 

для цього, є громадянська компетентність. І ефективність у цьому напрямі прямо 

пропорційна компетентності педагога.  

Громадянські компетентності виокремлено як складові «Нової української 

школи».  

Що таке громадянська компетентність 

Громадянську компетентність відносять здебільшого до психологічної 

категорії та визначають як здатність захищати та піклуватися про права, інтереси 

та потреби людини і громадянина держави й суспільства.  

Також згадують 

 рівень навичок і здібностей, завдяки яким реалізується суспільна та 

громадянська активність; 

 комплекс знань, умінь, навичок, якостей та практичного досвіду 

громадянської діяльності, викликаних орієнтацією людини на реалізацію 

громадянських цінностей. 

Громадянську компетентність часто асоціюють з поняттям «громадянська 

зрілість». Її характеризує не вік, а погляди, вчинки гармонійно і всебічно розвинутої 

людини, яка має гуманістичний світогляд. Зрілою є людина, яка  

 постійно самовдосконалюється;  

 має високий рівень національної та планетарної свідомості;  

 знає культуру й історію рідного краю;  

 соціально відповідальна;  

 наділена стійкими переконаннями.  

Громадянська зрілість не є якимось підсумком або завершеним процесом. Для 

її підтримки потрібний постійний тренінг. І саме громадянська зрілість педагога є 

запорукою формування громадянської компетентності вихованців. 

Компоненти громадянської компетентності 

Громадянська компетентність є сукупністю трьох компонентів: 

мотиваційний 

 виявляється в інтересі до суспільного життя, вірі в певні 

суспільні ідеали, в державу 

 в освіті найважливішою умовою формування мотиваційного 

компоненту є цінності та особисті переконання вчителя 

когнітивний 

 полягає у знаннях в галузі права, політики, 

суспільствознавства, державотворення тощо 

 достатньо активно реалізується в сучасній школі, інтегруючись 

через усі освітні галузі 

 

діяльнісний 

 реалізується через можливість діяти, щось робити, отримувати 

навички громадянської діяльності 

 будь-яка суспільна діяльність пов’язана з людьми, тому 

важливим у сфері громадської діяльності є формування в дітей 

соціальних та комунікативних навичок 
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Особливість формування громадянської компетентності педагога полягає в 

тому, що цей процес відбувається: 

не стільки скільки 

за академічного навчання чи 

набуття теоретичних знань 

внаслідок переосмислення та 

розставлення нових акцентів у 

виховній роботі, застосування 

нових моделей та методів в роботі 

з учнями, тренінгу й практики 

 

Соціальна практика пов’язана із соціальними та комунікативними навичками, 

якими має володіти педагог та розвивати їх в учнів, як-то:  

 вміти доладно говорити, виражати свої думки;  

 слухати людей проводити дискусії, бесіди; 

 листуватися, зокрема й в Інтернеті; 

 спілкуватися по телефону;  

 володіти емоціями під час діалогу;  

 переконувати;  

 установлювати соціальні зв’язки;  

 працювати в команді;  

 орієнтуватися у конфліктних ситуаціях.  

 

Формування критичного мислення 

З умінням критично мислити пов’язана можливість виховати «вільну 

людину».  

В інформаційному суспільстві поняття «свобода» має новий сенс: що більше 

інформації, то вільнішою стає людина у виборі вчинків. У цій ситуації варто 

переконати  дитину керуватися лише совістю, оскільки найнебезпечніший результат 

виховання – громадянин, необтяжений совістю.  

Критичне мислення пов’язане з навичкою протистояти дискримінації. 

Дискримінаційні дії охоплюють великий спектр – від насмішок, ігнорування, 

недовіри до фізичної агресії та й кібербулінгу. 

Роль педагога у формуванні громадянської компетентності учнів, зокрема й 

лідерської, полягає в демонструванні власною поведінкою таких якостей, як: 

 активна життєва позиція;  

 послідовність у словах та діях;  

 вміння обстоювати свої погляди.  

Гурткова робота надає вихованцям  можливості реалізувати громадські якості 

не формально. 
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МАЙСТЕР-КЛАСИ 

ПРИРОДНИЧІ МЕТОДИ В АРХЕОЛОГІЇ 

Кожен археолог мріє про таке дослідженні пам'яток, при якому не потрібно 

було б вести розкопки. Проте, в більшості випадків це неможливо. Оскільки 

археологічні рештки можуть знаходитися глибоко під поверхнею землі, то 

визначення наявності і оцінка пам'яток повинні покладатися на якісь підповерхневі 

тестування. До них відносяться як неруйнівні методи, які жодним чином не 

впливають на культурний шар, так і більш руйнівні методи, такі як буріння, 

шурфування, розкопки. 

Деякі методи підповерхневого тестування дуже прості, але здебільшого 

дороги, і для деяких потрібно дуже багато часу. Водночас ці методи можуть 

заощадити тижні дорогих розкопок і іноді допомагають сформулювати точний план 

досліджень до того, як починаються розкопки. 

Простукування. При цьому низькотехнологічному методі поверхню 

пам'ятника вистукують важким товкачем. Земля резонує настільки по-різному, що 

треноване вухо може вловити чіткий звук від траншеї або кам'яної стіни, що 

знаходяться під землею. 

Пошук методом електричного опору. Глинисті ґрунти, наприклад, володіють 

найнижчим опором, а у піщаних воно набагато більше. За допомогою спеціального 

лічильника вимірюються коливання електричного опору ґрунту. Кам'яні стіни або 

тротуари зберігають менше вологи, ніж глибока яма, заповнена пухкою землею, або 

велика замулена траншея. Ці відмінності можна точно заміряти, і тоді методом 

систематичного вимірювання електричного опору можна виявити потривожені 

ґрунт, кам'яні стіни або інші підземні ознаки. При такому дослідженні потрібні 

тільки спеціальний лічильник, до якого приєднуються чотири-п'ять датчиків. Ця 

мережа встановлюється на пам'ятці і показання з датчиків, виводяться у вигляді 

графіків. Вони показують області з різним опором, визначаючі таким чином 

археологічні об’єкти. 

Магнітометричних зйомка. Коливання магнітного поля використовуються 

при пошуку об’єктів, у яких є оксид заліза. Це можуть бути предмети із заліза, печі з 

обпаленої глини, вогнища і ями, заповнені сміттям або м'якою ґрунтом. 

Для ідентифікації археологічних ознак використовуються незначні зміни 

магнітних полів матеріалів, що знаходяться під землею. Коли змириться залишковий 

магнетизм обпаленої глини або іншого матеріалу, то показання будуть відрізнятися 

від звичайного магнітного поля ґрунтів землі. 

Найбільш часто для виявлення археологічних об'єктів використовується 

протонний магнітометр. Пам'ятник ділять на ділянки з певною площею, які ділять 

далі на квадрати. Вимірювання проводять за допомогою приладу, до якого 

приєднані дві маленькі пляшечки з водою або спиртом, поміщені всередину 
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електричних котушок. Інтенсивність магнітного випромінювання вимірюється за 

допомогою реєстрації стану протонів водню вмісту пляшок. Магнітометр підсилює 

слабкі сигнали, що надходять від електричних котушок. 

Об'єкти пам'ятника виявляються за допомогою замірів магнітного поля через 

короткі відстані в тих місцях, де були відзначені аномалії в показаннях 

магнітометра. Комп'ютер записує показання і виводить їх на дисплей, телевізійний 

екран або роздруковує їх. Сучасне програмне забезпечення дозволяє оператору 

відокремити зміни магнітного поля ґрунту, що не мають відношення до археології. 

Зондування ґрунту радаром, хвилі якого здатні проникати в ґрунту. Такий 

радар посилає електричні імпульси і вловлює хвилі, відбиті підземним об'єктом. 

Швидкість хвиль радара залежить від електричних і магнітних властивостей ґрунтів, 

через які вони проходять. Коли відомі час проходження імпульсів і швидкість 

сигналу, то тоді можна точно виміряти глибину, на якій знаходиться об'єкт. При 

роботі радара оператор веде антену уздовж поверхні. Двомірні профілі великої 

кількості відбитків створюють профілі підземної стратиграфії і археологічних ознак. 

Дані виходять у вигляді поперечних розрізів по сітці пам'ятника; відображення 

потім корелюються, обробляються і далі виходять тривимірні зображення підземних 

об'єктів і їх стратиграфія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доісторичне селище, поховане під вулканічним попелом (тривимірний 

комп'ютерний графік електричного спротиву, Серен, Сан-Сальвадор) 
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РОБОТА З ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ 

Топографічні карти (або топокарти) – різновид загально-географічних карт 

великого масштабу (1 : 200 000 і більше). Спотворень на них майже немає. Це дає 

змогу докладно уявляти місцевість й орієнтуватися на ній, точно вимірювати й 

обчислювати відстані, площі, напрямки, висоти точок. Топокарти застосовують для 

проектування будівництва, вони незамінні у військовій справі й туризмі, їх 

елементами, як і звичайних карт, є картографічне зображення, легенда, допоміжне 

оснащення, математична основа, рамкове оформлення. 

В Україні топографічні карти складають у масштабах 1 : 200 000, 1 : 100 000,   

1 : 50 000, 1 : 25 000, 1:10 000. В основі топографічних карг лежить так звана 

міжнародна мільйонна карта світу — оглядово-топографічна карта всієї земної 

поверхні, складена в масштабі 1: 1 000 000. Під час створення такої карти 

застосували рівнокутну циліндричну проекцію, за якої спотворення форм і розмірів 

зображуваних об’єктів є незначними. При цьому поверхню Землі відображають не 

цілком, а окремими смугами (зонами) завширшки 6° за довготою. Кожну смугу 

проектують на бокову поверхню уявного циліндра, що дотикається до земної 

поверхні вздовж середнього меридіана зони. 

«Повертаючи» циліндр навколо земної осі, 

шестиградусні зони проектують послідовно 

одну за одною. Потім поверхню циліндра 

розгортають у площину. Спроектовані зони 

дотикатимуться лише в одній точці — на 

екваторі. А якщо їх скласти між собою, то вони 

утворять майже кулясту фігуру.  

Топографічні карти всієї земної поверхні або лише її частини, наприклад 

території України, будуть дуже громіздкими: в масштабі 1 : 1 000 000 її довжина 

становитиме 132 см, ширина -    90 см, а в масштабі 1:100 000 - відповідно 13,2 м і 9 

м. Це ускладнило б користування нею. Ось чому зображення земної поверхні для 

відтворення на топографічних картах прийнято представляти на окремих 

фрагментах-аркушах. Звідси і назва -  

багатоаркушеві топокарти. Аркуш однієї мільйонної 

карти отримують шляхом розграфлення земної кулі 

меридіанами на 6-градусні колони (зони) і 

паралелями на 4-градусні ряди. Отже, кожен аркуш 

карти масштабу 1 : 1000 000 має вигляд трапеції 

розміром 4° за широтою й 6° за довготою. Ряди 

позначають латинськими літерами, а колони 

відповідно арабськими цифрами. Наприклад, аркуш 

мільйонної карти, на якому зображено Київ, матиме 

позначення М-36. 
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Визначення прямокутних координат 

На топографічних картах нанесено прямокутну 

(кілометрову) сітку, яка дає змогу встановити 

прямокутні координати будь-якої точки на карті. 

Прямокутні координати – це система координат, в 

якій за вісь Х прийнято осьовий меридіан 6-

градусної зони, а за вісь У- екватор. Саме ці дві лінії 

(осьовий меридіан та екватор) під час проектування 

зони на поверхню циліндра перетворюються на 

прямі взаємно перпендикулярні лінії, решта 

меридіанів і паралелей — на криві. Точка перетину 

осьового меридіана та екватора є початком 

прямокутних координат кожної зони. 

Прямокутні координати 

показують відстань у кілометрах від 

екватора до даної точки (координата 

X, що може змінюватися від 0 до 

понад 10 000 км на полюсах) і від 

осьового меридіана зони до цієї 

точки (координата У, що може 

змінюватися від 0 до 333 км на 

екваторі в місцях його перетину з 

крайніми західними і східними 

меридіанами зони). 

На топографічних картах кілометрові лінії наносять через певну кількість 

кілометрів у масштабах: 1:10 000 через 10 см (1 км), 1:25 000 – 4 см (1 км), 1:50 000 

– 2 см (1 км), 1:100 000 – 2 см (2 км), 1:200 000 – 2 см (4 км) паралельно осям Х та У. 

Вони утворюють кілометрову сітку, що вкриває 

карту системою однакових за площею квадратів. Біля 

рамок карти вказано значення ліній кілометрової сітки.  

Двозначними числами у вигляді великих цифр біля 

горизонтальної та вертикальної ліній позначено 

квадрат, у якому розташована точка. Для визначення 

прямокутних координат спочатку записують число біля 

нижньої горизонтальної лінії даного квадрата, а потім -  

біля лівої вертикальної лінії. Наприклад, точка В 

лежить у квадраті 8009. Для точнішого встановлення положення точки всередині 

квадрата визначають її прямокутні координати з точністю до метра. 

Для цього з даної точки уявно проводять перпендикуляри до південної і 

західної сторін квадрата і за допомогою масштабу вимірюють відстані до них. 
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Отримані значення додають до чисел відповідних кілометрових ліній. Отже, 

координати точки В: X = 80 462, У = 09 665. Для визначення повної відстані від 

екватора до точки В потрібно перед значенням координати X написати двозначне 

число, зазначене малими цифрами над горизонтальною лінією кілометрової сітки 

біля бокової рамки; у нашому випадку — це 60. Отже, відстань від екватора до 

точки В становить 6 080 462 м. 

Користуючись кілометровою сіткою топографічної карти, можна виконати й 

зворотну задачу: нанести на карту точку за відомими прямокутними координатами. 

Наприклад, якщо точка має прямокутні координати А = 81 450, У = 08 780, то її 

потрібно наносити у квадраті 8108. Точка буде розташована на відстані 450 м на 

північ від нижньої горизонтальної лінії квадрата і на відстані 780 м на схід від лівої 

вертикальної лінії. Провівши в даному квадраті дві лінії на відповідних відстанях від 

зазначених сторін квадрата, ми знайдемо  точку в місці їх перетину. 

Визначення географічних координат 

Паралелі та меридіани утворюють градусну сітку. За їх допомогою в градусах 

визначають географічні координати (широту й довготу) будь-якого об’єкта. За 

топографічною картою координати можна визначити з великою точністю. Для цього 

рамку карти поділено не лише на градуси, а й на його частини. Градус як одиницю 

виміру кутів поділяють на 60 мінут ('), а мінуту - на 60 секунд (").  

На топографічній карті на кожному мінутному 

відрізку точками позначено поділки, що дорівнюють 10". 

Отже, щоб визначити географічні координати будь-якої 

точки, треба уявно провести через точку до сторін рамки 

карти дві лінії, які відповідають паралелі та меридіану, і 

прочитати на рамці значення широти й довготи з 

точністю до секунди. Наприклад, точка А має широту 

53°59' 15" і довготу 18°01'20". Широта в даному випадку 

є північною, а довгота — східною. Як це встановити? За 

збільшенням значень паралелей з півдня на північ, а меридіанів — із заходу на схід. 

Особливості картографічного зображення 

На топографічній карті всі елементи земної поверхні показано однаково 

докладно: населені пункти, промислові та сільськогосподарські об’єкти, дороги та 

дорожні споруди, рельєф і водні об’єкти, рослинний покрив. Ступінь деталізації та 

їхній опис залежать від масштабу карти, а також особливостей певної території. 

 

ЗОНАЛЬНЕ  ПОШИРЕННЯ  ВИДІВ  ДЕРЕВОСТОЮ 

         Природна зона – природний комплекс, що характеризується  балансом режиму 

температур і зволоження. Ці фактори є визначальними для подальшого формування 

ґрунтів, рослинного і тваринного світу.  Отож у кожної природної зони є найбільш 

типові види рослин, за якими їх можна розпізнати, не знаючи інших характеристик. 
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        Вивчення природних комплексів варто розпочинати з найбільш характерного 

для свого рідного краю, і розпочинати варто якомога раніше. Одразу постає питання 

форм і методів формування природничої компетенції. 

Найкращий результат досягається поєднанням кількох 

методів і форм. Високопродуктивним видом 

діяльності є робота в форматі проектів.  

Одним з таких заходів може стати проект «Диво – 

дерево». 

Мета проекту: ознайомитись з поширеними видами 

дерев своєї місцевості; навчитися розподіляти види на типові, акліматизовані, садові 

види; вдосконалювати вміння працювати в групах. Робота в даному проекті чітко 

розподілена на кілька етапів: 

І. Вступ (постановка та роз’яснення завдань, розподіл учасників на групи); 

ІІ. Екскурсії до різних природних угрупувань рідного краю з метою збору 

біоматеріалу (листя дерев); 

ІІІ. Підготовка біоматеріалу (виготовлення гербарію); 

ІV. Розмітка панно, підготовка фону проекту; 

V. Закріплення висушеного листя на панно, визначення і підписування видів; 

VІ. Захист проекту. 

         Весь робочий період проекту учасники працюють у групах, отже, буде 

сформовано кілька проектів. На завершення роботи з виготовлених панно 

формується виставка, на фоні якої і проводиться захист. Для захисту групам варто 

запропонувати план виступу. 

         З метою різностороннього розкриття особливостей деревостою природної зони 

широколистих лісів (характерна для півд. околиці м. Києва) варто включити до 

проекту наступні види дерев: дуб черешчатий, дуб гостролистий, клен 

гостролистий, клен цукристий, клен ясенелистий, клен білий (явір), граб звичайний, 

бук звичайний, тополя чорна, тополя срібляста, верба біла, ясен високий, осика 

(тополя тремтлива), вільха чорна, в’яз гладкий, каштан кінський, робінія біла, 

яблуня, груша, вишня. 
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529-41-13 
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краєзнавчо-екскурсійного відділу                         
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В.о. завідувача  національного та 

військово-патріотичного виховання 

Губенко 

В’ячеслав Іванович 529-31-18 

Методист з питань музеїв   

при навчальних закладах          

Ільчишин 

Сергій Орестович 529-31-18 

Секретар МКК                           

Губенко 

Вячеслав Іванович 529-52-05 

Email:                                           mcdut@ukr.net  
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