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Методичні матеріали містять умови проведення міських масових туристсько-

краєзнавчих та національно-патріотичних заходів з учнівською молоддю м.Києва 

організаційно-методичне забезпечення яких у І семестрі 2018/2019 навчального року 

здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» 

 

 

 

 

Ухвалено до друку методичною радою КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (протокол 

№  4 від 04.09.2018 р.) 

 

 

 

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

юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» 

 

Упорядник випуску Павлюк А.Ю. – заступник директора з методичної роботи 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму,  

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

 

01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26 

тел./факс: /044/ 529-43-58, 

е-mail: mcdut@ukr.net 

сайт: www.uacenter.info 
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ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів  

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

патріотичного виховання» з учнівською молоддю та освітянами м.Києва
1
  

на І семестр 2018-2019 н.р. 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

1.  

Участь у нарадах РУО, щодо 

інформування про проведення 

національно-патріотичних заходів 

з учнівською молоддю та 

освітянами м. Києва 

Управління освіти 

районних в м. Києві 

державних адміністрацій  

вересень-

жовтень 

Павлюк А.Ю. 

Примаченко Д.В., 

Алексєйчук Є.Ю. 

2.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Чемпіонат  міста Києва 

зі спортивних походів серед 

учнівської та студентської молоді  

 
вересень-

квітень   

Шаповалов О.М., 

Федорченко І.І. 

3.  

Засідання міського методичного 

об'єднання відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

м. Київ, вул. Саперне 

поле, 26 
7 вересня 

Адміністрація, 

завідуючі 

відділами 

4.  
Фестиваль краєзнавчого активу  

м. Києва 

ПТ «Азовець» 

(Затока Верблюжа) 
21-22 вересня 

Майдибура А.В., 

Рябих С.М., 

Лиховид О.В. 

5.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті змагання м. 

Києва з техніки велосипедного 

туризму серед юнаків, присвячені 

Всесвітньому дню туризму 

Гідропарк 23 вересня 
Шаповалов О.М., 

Фролова А.К. 

6.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкрита юнацька 

першість з техніки водного 

туризму, присвячена 

Всесвітньому дню туризму 

Гідропарк 23 вересня 
Федорченко І.І., 

Рудєв І.М. 

                     
1
 Всі масові заходи проходять в рамках міської довгострокової національно-патріотичної акції ї учнівської молоді  «З 

Україною в серці» 
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7.  

Районний етап Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

 1-31 жовтня  

8.  

Районний етап Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської 

молоді  «Українська революція: 

100 років надії та боротьби» 

 
жовтень-

листопад 
 

9.  

Міський національно-

патріотичний фестиваль  

«Патріотичний Non-stoр» 

Національний історико-

архітектуриний музей 

«Київська фортеця» 

6 жовтня Примаченко Д.В. 

10.  

Засідання міського штабу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

м. Київ, вул. Саперне 

поле, 26 
9 жовтня Примаченко Д.В. 

11.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Міські змагання з 

пішохідного туризму «Срібний 

карабін»,  присвячені  Дню 

Захисника України 

Голосіївський парк 13 жовтня Шаповалов О.М. 

12.  

20 етап міської Акції учнівської 

молоді м. Києва «Пізнай свій край 

– пізнай себе» 

Оболонська набережна 20  жовтня Майдибура А.В. 

13.  

Методична допомога з організації 

та проведення І етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)  

м. Київ, вул. Саперне 

поле, 26 

жовтень-

листопад 

(за окремим 

графіком) 

Примаченко Д.В., 

Алексєйчук Є.Ю. 

14.  

Районний етап Всеукраїнського 

конкурсу юних екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в 

якому я живу» 

 
жовтень-

листопад 
 

15.  
Міський фестиваль педагогічної 

майстерності «KyivEdFest» 

м. Київ, вул. Саперне 

поле, 26 
2 листопада 

Адміністрація, 

зав. відділами 

16.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання зі спортивного 

орієнтування «Естафета 

поколінь»  

Місце проведення буде 

повідомлено додатково 
 11 листопада 

Шаповалов 

О.М., 

Загрядський 

О.В. 

17.  
14 етап міської гри-конкурсу 

«Краєзнавчий квест» 
Оболонська набережна 17 листопада 

Лиховид О.В., 

Рябих С.М. 

18.  

Міський квест для лідерів 

учнівського самоврядування, 

присвячений Дню Гідності та 

Свободи  

Майдан Незалежності 24 листопада Примаченко Д.В. 
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19.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Міські змагання   зі 

скелелазіння «Підкорювачі 

скель» 

ЗЗСО № 102 (м. 

Політехнічний 

університет) 

24 листопада Загрядський О.В. 

20.  

І (міський) тур конкурсу 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом 

пересування «Мій рідний край» 

 листопад Майдибура А.В. 

21.  

Міський етап Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

 грудень Майдибура А.В. 

22.  

Міські змагання з вогневої 

підготовки серед збірних команд 

закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-

технічної), позашкільної (клуби, 

центри) освіти «Снайпер 

столиці» 

Місце проведення буде 

повідомлено додатково 
7-8 грудня 

Примаченко Д.В, 

Кузора І.В., 

Алексєйчук Є.Ю.  

23.  

Міський конкурсно-спортивний 

захід, присвячений Дню Збройних 

Сил України «Ми – сини твої, 

Україно!» 

Місце проведення буде 

повідомлено додатково 
8 грудня Примаченко Д.В. 

24.  

Семінар-практикум з питань 

краєзнавчої та пошуково-

дослідницької роботи для освітян 

м. Києва 

м. Київ, вул. Саперне 

поле, 26 
16 грудня  

Майдибура А.В.,  

Лиховид О.В., 

Рябих С.М. 

25.  

Участь гуртківців Закладу у 

Всеукраїнському конкурсі 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій «Мій рідний край» 

 грудень Майдибура А.В. 

26.  

Першість міста на кращий  

туристсько-спортивний                                                                           

похід учнівської та студентської 

молоді м. Києва 

 14-20 грудня 
Шаповалов О.М., 

Федорченко І.І. 

 

 Дата і місце проведення можуть змінюватись.  

Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»:   

www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

 

 

 

http://www.uacenter.infо/
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УМОВИ 

проведення «Кубку з туристсько-спортивного багатоборства»  

в особистому заліку серед учнівської молоді м. Києва 

у 2018-19 навчальному році 
 

1. МЕТА 

Кубок проводиться з метою:  

 - патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

 - популяризації спортивного туризму, спортивного орієнтування та здорового 

способу життя;  

 - залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;  

 - популяризації туризму та орієнтування, як одних з масових та доступних 

видів спорту;  

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах;  

- підвищення рівня тактичної і технічної майстерності, обміну досвідом;  

- підвищення рівня безпеки проведення змагань та туристських походів;  

- визначення найсильніших спортсменів.  

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ «КУБКУ» 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань етапів «Кубку» 

здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання». 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на головну суддівську колегію (склад суддівської колегії, кожного з 

етапів «Кубку» затверджує директор Закладу). 

Змагання «Кубку» проводяться відповідно до календарного плану змагань 

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

патріотичноговиховання», Федерації спортивного туризму м. Києва та Федерації 

спортивного орієнтування м. Києва на 2018-19 навчальний рік, згідно з Правилами 

змагань зі спортивного туризму та спортивного орієнтування (далі – Правила 

змагань).  

 

3. ПРОГРАМА КУБКУ: 

     1  ЕТАП: 23.09.18  Відкриті міські змагання з техніки водного туризму 

    2  ЕТАП: 23.09.18  Відкриті міські змагання з техніки велосипедного туризму  

    3 ЕТАП: 13.10.18 Відкрита міські змагання з техніки пішохідного туризму   

«Срібний карабін» 

    4 ЕТАП: 11.11.18 Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування 

5 ЕТАП: 24.11.18 Відкриті міські змагання зі скелелазіння 

6 ЕТАП: 03-07.12.18 Відкриті міські змагання з туристсько-спортивних звітів 

походів вихідного дня 

7 ЕТАП: Березень Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування 

8 ЕТАП: Квітень Відкриті міські змагання з пішохідного туризму «Смуга   

перешкод» (дистанції І-ІV кл.) 

9 ЕТАП: Квітень Відкриті міські змагання з пішохідного туризму «Крос-похід» 

(дистанції І-ІV кл.) 
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4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у «Кубку» допускаються спортсмени – представники  команд 

закладів освіти міста Києва, туристських, спортивних клубів та спортсмени 

особисто. Кількість спортсменів та команд не обмежена. Склад команди 

визначається умовами кожного етапу змагань.  

Вікові категорії:  

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2001-2000 р.н. 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результати учасників, у кожному етапі Кубку, визначаються відповідно до 

Правил та умов змагань (етапів).  

Загальний результат учасників «Кубку» визначається за сумою 6-и кращих 

відносних результатів з 9-и етапів.  

 

6. ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати, щопов’язані з організацією змагань здійснюються за рахунок 

коштів Закладу, згідно з календарним планом на 2018-2019 роки.  

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 
Учасники, які посіли призові місця нагороджуються Кубками та призами 

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

патріотичного виховання» у кожній віковій групі окремо. 
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УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки велосипедного туризму 

учнівської молоді м. Києва 
 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації велосипедного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації   велосипедного туризму,  як одного з масових та доступних 

видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з велотуризму в м. Києві. 

 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 23 вересня 2018 року у м. Київ, зона відпочинку 

«Гідропарк».  

Час роботи мандатної комісії  9:30 – 10:30.  

Старт змагань: 

- старша, еліта та педагоги 11:00. 

- молодша та середня вікові групи 13:00 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва Солом’янського району м. Києва, 

Федерацією спортивного туризму м. Києва та туристським клубом  „Время не ждёт”.  

Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (далі ГСК). 
 

  

 4. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на дистанціях – фігурне водіння та тріал. Учасники 

допускаються  на дистанції  тільки при наявності шоломів та велосипедів з 

діаметром коліс не менше 26. 

   До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами:   

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

 ПЕДАГОГИ  2000 р.н. і старші 

 

Змагання проводяться окремо серед юнаків та дівчат. 

Кількість учасників не обмежена. 
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5. ЗАЯВКА 

Попередні заявки до участі подаються до 24:00  19.09.2018 р. електронною поштою: 

orgotdel21@ukr.net  

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту з 09:30 до 10:30.  

Всім учасникам обов’язкова заявка з візою лікаря та страховкою.  

Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   КПНЗ 

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

виховання»:  Попередні заявки необхідно надати до 21:00 16.03.2018 on-line (google-

форма) за адресою : www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті 

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

патріотичного виховання»:   

www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 Результати на дистанціях визначаються за часом проходження всієї дистанції та 

штрафного часу.  

  Учасники, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та призами 

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

патріотичного виховання» на кожній дистанції, у кожній віковій групі окремо.  

 

В залік «Кубку» вноситься результат за окремим протоколом, середній показник 

відносних результатів двох дистанцій. 

 

 

ВСІ УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
http://www.uacenter.infо/
http://www.uacenter.infо/
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Додаткові умови 

дистанції  «Фігурне водіння» 

 

Програма змагань  Змагання проводяться на дистанції – фігурне водіння. 

Учасники допускаються на дистанцію  тільки при наявності захисних шоломів. 

Вимоги до велосипедів: колеса 26, 28, 29 дюймів; колісна база (відстань між осями 

колес)- не менше 1050 мм; справні гальма. 
          

 

„ФІГУРНЕ ВОДІННЯ ВЕЛОСИПЕДУ” 

 

1 Створ. На відстані 8 см один від одного встановлено два плоских предмети висотою не   

більше 15 см. Учасник повинен проїхати між ними, не зачепивши їх.  

 

 

 

2 Коло. Учасник заїжджає через розрив шириною 1 м, помічений  брусками, всередину 

кола  

діаметром 3 м, розвертається там і виїжджає крізь розрив назад. По розмітці кола   

встановлено обмежувачі у вигляді  брусків.  

 

  

 

 

3 Ворота. Учасник проїжджає крізь ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 м. Верхня    

перекладена воріт не закріплена і вільно лежить на стійках.  

 

 

 

 

 

4.Колія. Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, утвореною двома  

рядами обмежувачів через 0,5 м висотою 15 см.  

 

 

 

 

5 Кільце. На відстані 5 м одна від одної встановлено дві стійки з кронштейнами, які  

закріплені на висоті 1,5 м від землі. На одній зі стійок висить кільце (діаметром 20-30 см).  

Учасник знімає кільце однією рукою, береться цією рукою за руль перехоплює кільце і  

вішає його на кронштейні другої стійки іншою рукою.  

 

 

 

 

 

 

6 Вісімка. Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають одне до одного.  

Учасник в'їздить у фігуру вздовж дотичної в розрив шириною 1 м, розвертається в 

першому  

колі, потім в другому в зворотному напрямку і виїжджає через другий розрив.  
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7 Гойдалка. Учасник проїжджає по дошці (довжиною 2,5 м, шириною 20...30 см), яка  

     встановлена в центрі на опорі висотою 25 см і гойдається. Кінець дошки призначений для      

    заїзду, повинен опускатися вниз під дією власної ваги.  

 

 

 

 

8 Стоп-лінія. На землі розмічений квадрат, сторона якого дорівнює 1 м. На його дальшій  

стороні перпендикулярно напрямку руху розмічена білою фарбою лінія шириною 10 см,  

довжиною 1 м, яка є стоп-лінією.  

Учасник повинен зупинити велосипед так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-

лінією.  

Допускається дотик землі ногою в межах квадрату після зупинки велосипеду.  

 

 

 

 

 

 

     Молодший вік проходить етапи:      1,2,3,5,6,8 

    Середній вік проходить етапи:          1,2,3,4,5,6,8 

    Старший вік та еліта проходить етапи:        1,2,3,4,5,6,7,8. 

     Штрафи – згідно таблиці штафів Правил 

Переможець визначається за сумою часу подолання дистанції та штрафного часу. 

 

Додаткові умови дистанції 

 «ТРІАЛ» 

 

Змагання проводяться на дистанції довжиною 100-200м з природними та 

штучними перешкодами по вузькому коридору (1,5-2м), утвореному природними і 

штучними обмеженнями (стрічки між дерев або стійками, тощо). 

Дистанція долається по черзі. Штрафується кожен дотик ногою землі (1б), 

виїзд за обмеження і падіння учасника (велосипеду) – 3б. 

 

Перелік можливих перешкод: 

- вузький проїзд шириною до 1м; 

- крутий поворот під кутом 90-120 градусів; 

- проїзд по канаві (перетин канави); 

- переїзд через вал; 

- проїзд лабіринтом; 

- крутий підйом; 

- крутий спуск; 

- розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі; 

- переїзд через водяну перешкоду, рівчак або яр; 

- заїзд на перешкоду типу «висока бровка» або «колода»; 

- заїзд або з’їзд з перешкоди типу «сходи». 

 

1 

м 
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УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки водного туризму 

учнівської молоді м. Києва 
 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації водного туризму, як одного з масових та доступних видів 

спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом 

- підвищення рівня безпеки проведення водних туристських змагань та походів;   

- визначення найсильніших спортсменів та команд з водного туризму. 

 
 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 23 вересня 2018 року у м. Київ, зона відпочинку 

«Гідропарк».  

Час роботи мандатної комісії  9:30 – 10:30.  

Старт змагань: 

- молодша та середня вікові групи 11:00 

- старша, еліта та педагоги 13:00. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва Солом’янського району м. Києва, 

Федерацією спортивного туризму м. Києва та туристським клубом  „Время не ждёт”.  

Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (далі ГСК). 
 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно Правил змагань «Спортивний туризм», Умов, та 

додаткових умов змагань. 

У молодшій – проходження траси з воротами (до 3-х воріт) на катамаранах (3 

юнаки + 1 дівчина).  

У середній  віковій групі - проходження траси з воротами (до 5-ти воріт)  на 

катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).  

У старшій віковій групі, групі «еліта» та «педагоги» - проходження дистанції 

слалому (до 10 воріт)  на катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).  

Жеребкування стартів проводиться після закінчення роботи мандатної комісії . 

Плавзасобами та рятувальними жилетами учасників забезпечує суддівська 

колегія.   

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
Вікові групи учасників змагань: 
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 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

 ПЕДАГОГИ  2000 р.н. і старші 

До участі у змаганнях допускаються тільки учасники,  які вміють плавати.  

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів закладів освіти, спортивних та 

туристських клубів та ін..  

В технічних заявках, що подаються для участі у змаганнях, учасники власним підписом 

засвідчують своє вміння плавати  та знання правил техніки безпеки при проведенні змагань та 

походів з водного туризму.  

6. ЗАЯВКА 
Попередні заявки до участі подаються до 24:00  19.09.2018 р. електронною поштою: 

orgotdel21@ukr.net  

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту з 09:30 до 10:30.  

Всім учасникам обов’язкова заявка з візою лікаря та страховкою.  

Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   

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

патріотичного виховання»:  www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 
 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 Результати на дистанції визначаються за сумою часу проходження всієї дистанції та 

штрафного часу у кожній віковій групі окремо. 

Команди, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

грамотами та призами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання». 

 

 

ВСІ УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
http://www.uacenter.infо/
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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва з техніки пішохідного туризму 

„СРІБНИЙ КАРАБІН” 
 

МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні в 

туристських походах;  

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 

 ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 13 жовтня 2018 року у Голосіївському лісі.  

Старт молодшої групи класу Б о 10:00.  

Нарада представників команд-учасниць змагань відбудеться в приміщенні 

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

патріотичного виховання» 9 жовтня 2018 року о 17:00.  

  

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює  КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного 

виховання». Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ. 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються команди освітніх закладів  

та туристських клубів (по одній команді від установи в кожній віковій групі, в 

одному з класів). 

Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

 ПЕДАГОГИ  2000 р.н. і старші 

 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються на нараді представників 

команд 9 жовтня 2018 року. (або електронною поштою orgotdel21@ukr.net  не 

пізніше 9 жовтня 2018 року). 
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Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день старту з 

9:00 до 10:00.  Додаткову інформацію та умови допуску до змагань буде 

опубліковано на сайті   КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»:  www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди підводиться у кожній віковій групі та у кожному класі 

змагань окремо. У вікових групах педагоги, середня, молодша та старша (клас Б) 

команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на 

проходження дистанції.  У старшій групі, педагоги та еліта (клас А), в особистому 

заліку серед юнаків та дівчат, переможці визначаються за найменшим часом, 

затраченим на проходження дистанції та штрафним часом. Команда-переможниця у 

старшій групі (клас А), визначається за найменшим часом суми трьох (не менше  

однієї дівчини) кращих результатів проходження дистанції.  

У разі рівності результатів переможець визначається згідно Правил. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди та учасники,  які посіли призові місця у кожному класі та у кожній 

віковій групі нагороджуються грамотами КЦДЮТ та призами. 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва                                                                                                                  

з техніки пішохідного туризму „СРІБНИЙ КАРАБІН” 

 

Дистанцію розташовано в районі Голосіївського лісу. Місцевість середнього 

перетину. Використовуються природні перешкоди: схили, балки. 

Довжина дистанції  -  350 м. 

Кількість етапів       -  5 (п’ять). 

Дистанція обладнана суддівськими мотузками. Вся дистанція промаркірована. На 

етапах контрольні лінії позначені стрічкою на землі або    на мотузці. 

 

МОЛОДША ВІКОВА ГРУПА. 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не менше  1 

дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від статі. 
 

КЛАС А:  вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб (з них не менше  1 

дівчини), команда у повному складі долає дистанцію. 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 
 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не менше  1 

дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від статі. 
 

КЛАС А:  вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб (з них не менше 1 

дівчини), команда у повному складі долає дистанцію. 

СТАРША ВІКОВА ГРУПА  

http://www.uacenter.infо/
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КЛАС Б:  вид змагань – командний; склад команди – 4 особи (з них не менше 1 

дівчини). Команда у повному складі долає дистанцію. 
 

КЛАС А:  вид змагань – особисто-командні; склад команди – 4 особи (з них не 

менше 1 дівчини). 

ГРУПА ПЕДАГОГИ та ЕЛІТА (клас А) 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не  менше  1 

дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від статі. 

КЛАС А:  вид змагань – особистий. 

 

ЕТАПИ ДИСТАНЦІЇ: 

 1. Подолання яру по колоді з поручнями. 

 2. Спуск по схилу (спортивним способом). 

 3. Подолання умовного болота за допомогою жердин. 

 4. Підйом-траверс-підйом по схилу. 

 5. Подолання яру по навісній переправі. 

На старт учасники змагань повинні прибути у спортивній формі, що закриває лікті 

та коліна. Всі учасники класу А та Б повинні бути у  касках. 
 

1. ЕТАП     „ПОДОЛАННЯ ЯРУ ПО КОЛОДІ З ПОРУЧНЯМИ”. 

Початок  та кінець етапу позначені контрольною лінією (вхід в небезпечну 

зону). Учасник проходить по колоді, забезпечуючи самостраховку на перильній 

мотузці за допомогою „вуса” самостраховки. В кінці етапу учасник повинен 

перестібнутися на перила, які виводять його  з небезпечної зони.  
 

2. ЕТАП     „СПУСК ПО СХИЛУ” 

 Обладнання етапу: перила самостраховки та перила спуску. 

Початок та кінець етапу позначені контрольними лініями (вхід   в небезпечну 

зону). 

На лінії „початок  етапу” учасник забезпечує самостраховку на перилах  за 

допомогою „вуса” самостраховки, та підходить до перил спуску. Спуск спортивним 

способом  із забезпеченням самостраховки петлею „прусика”. Спуск  в рукавицях. 
 

3. ЕТАП „ПОДОЛАННЯ УМОВНОГО БОЛОТА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЖЕРДИН”. 

      Обладнання етапу:  опори (лаги) відстань між якими 2-2,5 м             

Довжина ділянки до 15 м. Довжина жердини забезпечує переправу між двома 

„лагами”. 

На етапі учасник отримує жердину, укладає її на „лаги” і таким чином долає 

умовно заболочену ділянку. Етап обладнаний контрольними лініями   на початку та 

в кінці етапу. При торканні рельєфу однією з кінцівок або падінні учасник 

повертається на попередню «лагу». 
 

4. ЕТАП     „ПІДЙОМ-ТРАВЕРС-ПІДЙОМ”. 

 Обладнання етапу:  вертикальні та горизонтальні перила.             

Початок та кінець етапу позначений контрольними лініями (вхід   в 

небезпечну зону). 

Учасник піднімається по схилу спортивним способом по суддівським перилам 

на самостраховці, за допомогою петлі „прусика”. На ділянці траверсу  для 

самостраховки використовується  „вус” самостраховки. 
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5. ЕТАП     „НАВІСНА ПЕРЕПРАВА”. 

Учасник переправляється на протилежний берег з „вусом” самостраховки.                         

У молодшій та середній віковій групі, у класі А, учасники мають організувати 

супроводження суддівською мотузкою (у молодшому – кінці закріплені за опору, у 

середньому – закріплений тільки один кінець на вихідній ділянці). 

У старшому віці у класі Б учасники мають організувати супроводження 

командною мотузкою. 

 

УВАГА!  ПІД  ЧАС  ПРОХОДЖЕННЯ  ЕТАПІВ  ДИСТАНЦІЇ 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  ТІЛЬКИ  ОДИН  ШТРАФ - ЗНЯТТЯ.                                                                             

ПРИ   ПОПЕРЕДЖЕННІ   СУДДІ   ПРО   ПОМИЛКУ   НА   ЕТАПІ,                       

УЧАСНИК  ПОВИНЕН  ВИПРАВИТИ   ЇЇ,   ТІЛЬКИ ПІСЛЯ   

ВИПРАВЛЕННЯ ПРОДОВЖИТИ   РУХ.    УЧАСНИК, ЯКИЙ  

ПРОДОВЖИВ  РУХ,   НЕ ВИПРАВИВШИ   ПОМИЛКУ, ОТРИМУЄ 

ЗНЯТТЯ З ЕТАПУ, А КОМАНДА (або учасник в особистому заліку) 

ЗАЙМАЄ МІСЦЕ ПІСЛЯ КОМАНД, ЩО ПОДОЛАЛИ 

ДИСТАНЦІЮ БЕЗ ЗНЯТЬ. 
У молодшій, середній та «педагоги» вікових групах класу Б, в якості 

естафети, використовується суддівський карабін. 

Час на підготовку учасників змагань до старту – 5 хвилин. Після чого 

дається старт команді, чи окремим учасникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва зі спортивного орієнтування    

   

І. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного орієнтування та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації   спортивного орієнтування,  як одного з масових та доступних 

видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної спортивної майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з орієнтування   в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

  Змагання проводяться 11 листопада 2018 року. Місце проведення змагань – 

лісопаркова зона м. Києва.   Точне місце проведення змагань буде опубліковано 

6.11.2018 на сайті www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

           Початок змагань  об 11:00. Реєстрація   10:00-10:45.  

  

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства  та військово-патріотичного виховання». 

  Безпосередньо проведення змагань покладено на головну суддівську колегію, 

затверджену директором Закладу. 

  

IV. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на дистанції   за вибором. 

  До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами:   

- ЧЖ  10 -    2008 - 2009 р.н.,

- ЧЖ 12 –   2006 - 2007 р.н., 

- ЧЖ 14 –   2004  - 2005 р.н., 

- ЧЖ 16 -  2003  - 2002 р.н., 

- ЧЖ 18  -   2001 - 2000 р.н.,   

-ПЕДАГОГИ – 2000 р.н. і старші 

Кількість учасників від одного 

колективу не обмежена. 

  

http://www.uacenter.infо/


V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

 Змагання проводяться відповідно до Умов, додаткової інформації та 

Правил змагань зі спортивного орієнтування. 

Результати у кожній віковій групі визначаються окремо.  

Спортсмени, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

призами. 

VІ. ЗАЯВКА 

 

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 10:00 до 10:45. 

Всім учасникам  обов’язкова заявка з візою лікаря спортивного 

диспансеру, та страховка .  

Попередні  заявки необхідно надати  до 24:00  08.11.2018 on-line за 

адресою :  

www.uacenter.infо 

 Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   

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

патріотичного виховання»:    www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 
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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва                                                                

зі скелелазіння «Підкорювачі скель» 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання проводяться з метою популяризації скелелазіння як складової 

туристсько-спортивної підготовки учнівської молоді м. Києва, перевірки 

навичок, отриманих на заняттях зі спортивного туризму, а також з метою 

покращення фізичного виховання підростаючого покоління, пропаганди 

здорового способу життя  

 

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Змагання проводяться  КПНЗ «Київський центр  дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».  Безпосереднє 

керівництво покладається на Головну суддівську колегію змагань, затверджену 

директором Центру.                                     

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 24 листопада 2018 року в СШ № 102 

Шевченківського району, за адресою: м. Київ, вул. Шулявська 10/12.  

Попередні поіменні заявки (додаток 1), для укладання стартового 

протоколу та персональних карток учасників, необхідно надіслати  не пізніше 

21:00  21 листопада 2018 року (середа) на E-mail: orgotdel21@ukr.net  з 

приміткою «заявка на скелелазіння».    

Завірена іменна заявка на участь у змаганнях з допуском лікаря, та 

страховка на кожного учасника, подаються до ГСК безпосередньо в день 

старту:  

з 10:00 до 10:45 – для команд молодшої вікової групи;                                   

з 12.00 до 12.45 – для команд середньої, старшої вікової групи, 

                              та групи «Еліта».  

                                            

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів навчальних закладів, 

спортивних та туристських клубів та ін..  

Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

 ПЕДАГОГИ  2000 р.н. і старші 

Присутність тренера (керівника команди) на змаганнях обов’язкова. 

Тренери (керівники команд) несуть персональну відповідальність за безпеку та 

здоров’я учасників на час їх перебування на змаганнях.  

Відповідальність за безпеку трас несуть організатори та головний суддя 

змагань. 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
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УМОВИ ЗМАГАНЬ 

Вид змагань – особисті  

Завдання - подолання двох маршрутів  на швидкість. 

 

ПРОГРАМА 

  10:00 –  10:45 – реєстрація учасників змагань молодшої вікової групи.  

 11:00 – 12:30 – змагання молодшої вікової групи. 

 12:30  – 12:45  – нагородження переможців та призерів 

 12:00 – 12:45  – реєстрація учасників змагань середньої та старшої    

                                             вікової групи, “Педагоги» та групи  «Еліта». 

            13:00 – 14:30  -  змагання   середньої та старшої   вікової групи, 

“Педагоги» 

                                            та групи  «Еліта». 

           14:45 – 15:00 -  нагородження переможців та призерів 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
Переможець визначається за сумою часу проходження двох маршрутів (в 

кожній віковій групі окремо для юнаків та дівчат). 

Спортсмени, які посіли I – III місця в кожній віковій групі, 

нагороджуються грамотами та призами. 

 

 

 

 
                                                                                          Додаток 1 

Форма електронної заявки: 

 

Команда __________________ 

 
№ Прізвище, ім’я Рік народження стать група 

1 Ступак Андрій 2003 Ч Середня   

2 Олесько Олександра 2005 Ж  Молодша  

3 Александров Владислав 1996 Ч Еліта 

4 Петров Олесь 2001 Ч  Старша 

     

 

Тренер                                                               Контактний телефон: 
                                     (прізвище, ініціали) 
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УМОВИ                                                                                                                   

Чемпіонату м. Києва на кращий одноденний  туристсько-спортивний                                                                           

похід вихідного дня з учнівською молоддю                                                             
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

 Чемпіонат проводиться з метою виховання в учнівської молоді любові до 

рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, 

бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання нашого народу, 

природне довкілля. 

 Завданнями Чемпіонату: 

- залучення закладів освіти до участі в дослідженні історії Київщини; 

- залучення учнівської молоді до туристсько-спортивної та 

краєзнавчої роботи; 

- набуття учнями  туристсько-спортивних та краєзнавчих знань та 

навичок; 

- збір та систематизація краєзнавчих матеріалів; 

- розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю; 

- залучення учнівської молоді до активного способу проведення 

дозвілля. 
 

УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ 

 У Чемпіонаті беруть участь туристські групи учнівської молоді м. Києва, 

які здійснили одноденний туристсько-спортивний похід відповідно до  

«Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю»; своєчасно надали до Головної 

суддівської колегії письмові звіти про здійснення ними одноденного 

туристсько-спортивного походу вихідного дня (з 1 січня по 30 листопада 2018 

року).  

Кількість звітів від однієї групи не обмежена. 
 

 

КЕРІВНИЦТВО ЧЕМПІОНАТУ 

 Загальне керівництво Чемпіонатом здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» («КЦДЮТКВПВ»). 

Суддівство Чемпіонату здійснює Головна суддівська колегія, затверджена 

директором КПНЗ. 

 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

 Чемпіонат має довгостроковий характер та проводиться щорічно у період 

з 1 вересня по 1 квітня поточного навчального. 

Форма проведення – заочна. 

 

УМОВИ ЧЕМПІОНАТУ 

До участі приймаються звіти про одноденні туристсько-спортивні походи з 

різних видів туризму.  
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Звіти про походи складаються відповідно до Рекомендацій щодо складання 

звіту про 1-денний туристсько-спортивний похід вихідного дня з учнівською 

молоддю міста Києва (додаток 1). 

Для участі у Чемпіонаті на адресу КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» не пізніше 1 

грудня надсилається: 

- заявка на участь у Чемпіонаті; 

- звіт про подорож у письмовій формі (після закінчення Чемпіонату 

повертається учасникам) 

-  звіт у електронній формі (матеріали якого можуть бути використанні при 

формуванні збірника походів зі збереженням всіх авторських прав). 

Звіти, надіслані на участь у Чемпіонаті, не повертаються та зберігаються у 

бібліотеці КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ  ТА  НАГОРОДЖЕННЯ  

Переможці та призери конкурсу визначаються з кожного виду туризму 

окремо.  

Головна суддівська колегія  має право не допускати до участі у Чемпіонаті 

за порушення термінів надання матеріалів, за порушення Умов Чемпіонату та 

«Інструкції                                                                                                                     

щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською 

та студентською молоддю». 

Переможці, призери та керівник цих туристських груп Чемпіонату 

нагороджуються призами та грамотами КПНЗ. 
 

ФІНАНСУВАННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

Витрати на проведення туристсько-спортивних походів несуть організації, 

що їх проводять. 

Витрати на проведення Чемпіонату та нагородження переможців та 

призерів – за рахунок кошторису  КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 
 

 

 

 

 

 

 

Методичні поради щодо складання звітів про туристсько-спортивні походи можна 

отримати  у туристсько-спортивному відділі КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» за адресою вул. 

Саперне Поле, 26.каб №21 
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Додаток 1 до Умов 

Чемпіонату                м. 

Києва на кращий 

одноденний туристсько-

спортивний похід вихідного 

дня з учнівською молоддю  

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ                                                                                                                    

щодо складання звіту про 1-денний туристсько-спортивний похід 

вихідного дня з учнівською молоддю м. Києва 

 

Мета складання звіту про 1-денний похід – збереження інформації про 

маршрут походу, поповнення банку даних новими цікавими маршрутами та 

екскурсійними об’єктами лісопаркової зони міста Києва і Київської області. 

 

Зміст та структура письмового звіту. 

Письмовий звіт повинен включати такі структурні елементи та розділи: 

 титульна сторінка; 

 анотація; 

 краєзнавчі відомості про район походу; 

 технічний опис маршруту; 

 картографічний матеріал; 

 фотографії; 

 опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів маршруту; 

 рекомендації; 

 список використаної літератури та джерел інформації; 

 Наказ закладу про проведення походу та завірений список учасників. 

 електронна форма звіту. 

 

Титульна сторінка 

Письмовий звіт відкривається титульним аркушем, в якому надається повна 

назва організації, що проводила похід, вид туризму, маршрут, термін 

проведення, данні про керівника та заступника (додаток 2) 

 

Анотація 

В анотації викладається основна мета та завдання походу. 

 

Краєзнавчі відомості про район походу 

Розділ має бути стислим (не більше 2 стор.), в якому викладається: історія 

району, екскурсійно-краєзнавчі об’єкти, пам’ятники історії та культури. 

 

Технічний опис маршруту 

У розділі необхідно відобразити рух групи на маршруті, з зазначенням 

ексурсійно-туристських об’єктів, природних перешкод, складних ділянок для 

орієнтування, які бажано проілюструвати фотографіями. 
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Картографічний матеріал 

До звіту додаються оглядова карта району походу та робоча карта із 

зазначенням маршруту походу. 

Фотографії 

Фотографії мають відображати загальне фото групи учасників походу, 

основні орієнтири маршруту, найбільш характерні природні перешкоди, 

складні для орієнтування ділянки походу, екскурсійно-краєзнавчі об’єкти на 

маршруті, а також відображати дії групи на маршруті. 

У звіті фотографії розміщуються в хронологічній послідовності в місцях, 

де на них є посилання в тексті з номером фотографії. 

Фотографії повинні мати нумерацію  та підпис назв об’єктів зйомки. 

Підписи повинні містити пояснення, а не бути абстрактними. 

Бажаний формат фотографій 10х15 см. 

 

Опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів на маршруті 

Опис екскурсійно-краєзнавчих об’єктів подається у довільній формі та їх 

місце розташування позначають на робочій карті. 

 

Рекомендації  

У розділі надаються рекомендації щодо проходження маршруту, 

подолання окремих перешкод, пропонують найбільш цікаві варіанти 

проходження та екскурсійні об’єкти. 

Список літератури та джерел інформації  

У цьому розділі надається перелік всіх джерел інформації, які 

використовувались для підготовки до походу. 

 

Електронна форма звіту  

В електронній формі надається весь матеріал звіту згідно даної 

рекомендації на електронну адресу туристсько-спортивного відділу: 

orgotdel21@ukr.net  з зазначенням у розділі тема «Звіт про 1-денний похід та 

прізвище керівника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:orgotdel21@ukr.net
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Додаток 2 до Рекомендацій щодо 

складання звіту про одноденний 

туристсько-спортивний похід вихідного 

дня з учнівською молоддю м. Києва 

 

 

__________________________________________________________________ 

(повна назва організації, що проводить похід) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ                                                                                                                                                

про _______________________ 1-денний туристсько-спортивний 

похід 

                             (вид туризму) 

вихідного дня за маршрутом  

____________________________________ 

                                                   (основні точки маршруту) 

___________________________________________________________

___                                                                                                                                            

 

здійснений «____» ____________ 20__ р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник групи 

_______________________ 

                                                                  (ПІБ) 

Телефон _________________  

 

 

Заступник керівника групи 

_____________ 
                                                                  (ПІБ) 

Телефон _________________  
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УМОВИ  

проведення Відкритої першості з краєзнавства серед учнівської 

молоді м. Києва у 2018-19 навчальному році 

 

І. МЕТА 

Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської молоді м. Києва 

ставить на меті заохочення учнівської молоді міста Києва до активної 

діяльності з вивчення історії та культури рідного краю, набуття практичних 

умінь з пошуково-дослідницької роботи; розвиток особистісних якостей, 

виховання патріотичних почуттів дітей засобами туризму та краєзнавства 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

Завданнями Відкритої першості є 

- створення умов для реалізації державних програм, заходів з національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління; 

-    формування у підростаючого покоління чіткої громадянської позиції; 

- 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. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

З вересня 2018 року Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської 

молоді м. Києва проводиться на постійній основі. Вміщує у собі різноманітні 

краєзнавчі заходи (див. розділ VІ. «Умови проведення»), що проводяться 

упродовж навчального року згідно плану роботи КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». Дата та місце їх проведення повідомляється додатково. 

 

ІV. УЧАСНИКИ ВІДКРИТОЇ ПЕРШОСТІ  

До участі у Відкритій першості запрошуються учні закладів освіти та 

вихованці позашкільних навчальних закладів, громадських об’єднань дітей та 

молоді. 

V. КЕРІВНИЦТВО  

Загальне керівництво здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
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VІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  

Відкрита першість з краєзнавства серед учнівської молоді м. Києва у 

2018-19 навчальному році передбачає проведення наступних заходів: 

1. Фестиваль краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну любіть!»; 

2. Довгострокова міська Акція учнівської молоді м. Києва  «Пізнай свій 

край – пізнай себе»; 

3. Міська гра-конкурс учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий квест»; 

4. Міська тематична гра-конкурс учнівської молоді м. Києва «Музейний  

квест»; 

5. Міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп». 

6. Туристсько-краєзнавчий крос-похід; 

7. Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

8. І (міський) тур Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом пересування «Мій рідний край». 

Учасники Першості протягом навчального року беруть участь у 

вищезазначених заходах. На основі результатів їх участі КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» складає рейтингову таблицю.  

Заходи Відкритої першості проводяться на різних площинах міста: 

паркові зони, музеї, заклади освіти столиці тощо відповідно до Умов 

проведення того чи іншого заходу, які повідомляються додатково. 

Згідно Умов заходів групи учасників будуть проходити краєзнавчо-

екскурсійні маршрути, екскурсії, долучатимуться до роботи майстер-класів з 

історичного (у т.ч. археологічного), літературного, етнографічного, 

географічного краєзнавства та туризму; виборюватимуть першість в заходах, 

які передбачають різноманітні краєзнавчо-туристські завдання, а також 

написання пошуково-дослідницьких робіт. 

Для участі у Першості необхідно подавати заявку на кожен окремий захід 

до терміну, що зазначатиметься у додаткових умовах. 

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходу (нагородження учасників, виготовлення 

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

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Проведення таких заходів, як: 

- міської гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий квест»; 

- міської тематичної гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Музейний  

квест»; 

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

- краєзнавчого крос-походу; 

- змагальної частини Фестивалю краєзнавчого активу м. Києва «Свою 

Україну любіть!»; 

- міського етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської 
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молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

- І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом пересування «Мій рідний край», 

передбачає визначення переможців (І-ІІІ місця) у різних вікових групах 

(молодша, середня, старша, окрім змагань Фестивалю).  

Переможці (І-ІІІ місце) визначаються за найменшою сумою місць.  

За участь у довгостроковій міській Акції учнівської молоді м. Києва  

«Пізнай свій край – пізнай себе»  команди отримують по 1 балу. 

Підсумок Відкритої першості підводиться по завершенню заходів у 2018-

19 навчальному році (травень 2019 р.). 

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

подарунками КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання». 
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УМОВИ  

проведення ІІ фестивалю краєзнавчого активу м. Києва  

«Свою Україну любіть!» 

 

І. МЕТА 

Фестиваль краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну любіть!» (далі – 

Фестиваль) ставить на меті залучення учнівської молоді міста Києва до 

активного вивчення історії та культури рідного краю, активізацію 

інтелектуально-пізнавальної діяльності дітей та юнацтва, набуття ними 

практичних умінь з пошуково-дослідницької роботи, розвиток особистісних 

якостей, виховання патріотичних почуттів засобами туризму та краєзнавства. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

Завданнями фестивалю є: 

- створення умов для реалізації державних програм, заходів з національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- формування стійкого інтересу до культурно-історичної спадщини 

українського народу, здобутків видатних постатей рідного міста; 

- запровадження інноваційних форм у краєзнавчу роботу з учнівською 

молоддю міста; 

- поглиблення знань з базових дисциплін шкільної програми; 

- 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; 

- виховання духовних, моральних і вольових якостей;    

- популяризація туризму і краєзнавства  серед учнівської  молоді м. Києва;  

- надання фахової допомоги педагогам освітніх закладів м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

Фестиваль відбудеться 21-22 вересня 2018 року. Заїзд та реєстрація 

учасників проводитиметься 21 вересня з 15.30 до 17.00 за адресою: м. Київ, база 

військово-патріотичного табору «Азовець» (Верблюжа затока, м-н «Оболонь»). 

 

ІV. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у фестивалі запрошуються організовані групи учнів освітніх 

закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та громадських 

об’єднань дітей та молоді. 

Склад групи: до 6  учасників (віком не молодші 2007 року народження 

незалежно від статі) та 1 керівник. 

 

V. КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

Загальне керівництво заходом здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 
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підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

VІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  

Учасники Фестивалю проходять навчально-тренувальну підготовку за 

основними краєзнавчими напрямками згідно програми заходу (повідомляється 

додатково). 

Фестиваль проводиться на площинах бази військово-патріотичного 

табору «Азовець».   

Під час заходу групи  

- проходять навчання з геологічного, археологічного, географічного 

краєзнавства, туризму та домедичної допомоги. 

- беруть участь в обряді-посвяті в краєзнавці; 

- виборюють першість в інтерактивній грі на місцевості, яка передбачає 

різноманітні краєзнавчо-туристські завдання (детальні умови проведення 

зазначених заходів оголошуються у день заїзду). 

Для участі у Фестивалі до 17.09.2018 року подається попередня заявка 

згідно форми (розміщується на сайті Закладу – http://www.uacenter.info) на 

електронну адресу: mcdut@ukr.net з поміткою «Краєзнавчий фестиваль». 

Групи долучаються до заходу за викликом організаторів фестивалю. 
Під час реєстрації у день заїзду подається наказ закладу, що направляє 

групу, та заявка з відміткою лікаря (2 екземпляри), форму якої організатори 

надсилають разом з викликом. Учасники повинні мати при собі оригінали 

учнівських квитків (особам від 14 років – паспорти).  

Всі учасники повинні бути застраховані. 

Необхідне спорядження: особистий посуд (чашка), спортивний одяг та 

взуття, ємність з питною водою (2 л) на кожну особу та 1 ємність для питної 

води (5 л) на делегацію, бажано мати 1-2 туристські килимки на команду. 

Проживання учасників відбувається на базі військово-патріотичного 

табору «Азовець».  

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходу (нагородження учасників, виготовлення 

сертифікатів, атрибутів Фестивалю) проводиться за рахунок КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання».  

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Кожен учасник Фестивалю одержує значок із символікою заходу та 

сертифікат про участь у ньому.  

Переможці інтерактивної гри нагороджуються грамотами КПНЗ 

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

патріотичного виховання». 

 

 

 

 

 

mailto:mcdut@ukr.net
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УМОВИ  

ХХ етапу довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва 

 «Пізнай свій край – пізнай себе» 

         

      Метою довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій 

край – пізнай себе» є 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 засобами туризму та краєзнавства.  

      

   Завдання: 

 ознайомлення учнів з історичним минулим і сьогоденням, природою, 

історико-культурними та архітектурними пам’ятками рідного краю; 

 розвиток практичних туристсько-краєзнавчих навичок; 

 поглиблення та закріплення базових знань шкільної програми; 

 виховання позитивних, моральних і вольових якостей;    

 залучення учнівської молоді м. Києва 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 закладів освіти міста 

Києва, вихованці позашкільних та громадських організацій відповідного віку. 

 

ІІІ. Керівництво Акцією 

       Загальне керівництво Акцією здійснює КПНЗ «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. Терміни та місце проведення Акції 

       Акція має довгостроковий характер. ХХ етап Акції «Оболонська 

набережна» проводиться 20 жовтня 2018 року.   

       Місце реєстрації: сквер на вулиці Прирічній біля Свято-Покровського 

собору (метро «Мінська»). 

       З метою упередження великого скупчення учасників заходу прибуття 

учасників та реєстрація груп здійснюється за графіком:       

09.30 – 10.00 –  Оболонський, Подільський райони  

10.00 – 10.30 – Деснянський, Дніпровський райони  

11.00 – 11.30 – Святошинський, Дарницький райони 

11.30 – 12.00 – Голосіївський, Солом’янський райони 

12.00 – 12.30 – Печерський, Шевченківський райони 
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V. Умови проведення Акції 

       Учасники Акції здійснюють екскурсію з оглядом основних історичних, 

культурних об’єктів, розташованих на території Оболонської набережної. 

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). 

       Перед початком проведення Акції 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. 

 

VІ. 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. 
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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 17.11.2018 року за маршрутом «Оболонська набережна» (їхати до 

станції метро «Мінська») згідно стартового протоколу, що буде розміщений на 

сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання http://uacenter.info/. 

 

Учасники гри-конкурсу 

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

закладів, 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, молоді та спорту виконавчого органу 

київської міської ради (КМДА). 

http://uacenter.info/
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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 необхідно подати попередні 

заявки на участь згідно форми (розміщується на сайті Закладу – 

http://www.uacenter.info) 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 конкурсу надають 

наказ від закладу, що направляє команду, та заявка на участь.  

Команди повинні має при собі планшети і 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 становить 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». 
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УМОВИ 

проведення  національно-патріотичного фестивалю  

учнівської молоді м. Києва «Патріотичний Non-stop»,  

присвяченого Дню захисника України 

 

І. МЕТА   

  Головною метою національно-патріотичного фестивалю учнівської 

молоді м. Києва «Патріотичний Non-Stop» (далі - фестиваль) є вдосконалення 

військово-патріотичного та громадянського виховання підростаючого 

покоління, виховання молоді на прикладах мужності та героїзму захисників 

незалежності і територіальної цілісності України, вшанування військових 

традицій і звитяг Українського народу, а також заохочення патріотичних 

громадських організацій до співпраці з  освітніми установами. 
 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

- впровадження інноваційних підходів у патріотичній роботі з різними 

категоріями та віковими групами учнівської молоді;  

-  обмін кращим досвідом роботи з національного та військово-

патріотичного виховання; 

- формування єдиного підходу щодо суті розуміння патріотизму і 

патріотичного виховання, його цілей і засобів в сучасних умовах; 

- узагальнення і систематизація кращих традицій і провідного досвіду 

діяльності навчальних закладів національно-патріотичного, туристсько-

спортивного, краєзнавчого спрямування; 

- забезпечення системного духовно-морального виховання на цінностях 

духовної культури, героїчної боротьби українського народу за незалежність; 

- налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями національно-

патріотичної спрямованості;   

-  пропаганда здорового способу життя, фізично-оздоровчої активності; 

-  підготовка підростаючого покоління до захисту Вітчизни 

  

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Дата проведення: 6 жовтня 2018 року з 10:00 до 16:00. 

Місце проведення: м. Київ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 

МУЗЕЙ «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»,вул. Госпітальна, 24-А 

 

ІV. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

 До участі у фестивалі запрошуються  організовані групи навчальних 

закладів м. Києва, туристських клубів, представники молодіжних національно-

патріотичних організацій та інші., які очолюються керівниками. Також 

запрошуються творчі колективи позашкільних навчальних закладів для участі у 

творчих виступах. 
 

V. КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

Захід проводить  КПНЗ «Київський міський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання», Національний історико-
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архітектурний музей «Київська фортеця», за підтримки Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та спільно з іншими 

громадськими організаціями, які займаються національно-патріотичним 

вихованням дітей та молоді.  
 

  VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

Фестиваль проводиться відповідно до додаткових умов. Деякі види 

«активностей» нагороджуються заохочувальними призами. 
 

Увага! Організатори заходу залишають за собою право вносити зміни у 

програму проведення фестивалю. Про такі зміни буде повідомлено 

заздалегідь, але не пізніше, ніж за три доби до початку проведення 

фестивалю.  
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УМОВИ 

проведення  військово-спортивного заходу  «Ми - сини твої, Україно» 

присвяченого Дню Збройних сил України 

  

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

 формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

 набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних захиснику 

Вітчизни. 

 підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту 

Батьківщини і служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України; 

 підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння 

військових професій; 

 виховання майбутніх захисників Батьківщини у бойових традиціях 

українського народу та Збройних Сил України; 

 пропаганда і популяризація серед молоді здорового способу життя; 

 залучення учнівської молоді до систематичних занять у позашкільних 

військово-спортивних стрілецьких гуртках та секціях; 

 популяризація серед учнівської допризовної молоді прикладних видів 

спорту, як необхідний етап підготовки до майбутньої служби в Збройних 

силах України, військах Національній гвардії України та інших силових 

структурах 

 удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді м. Києва 

II. ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ  
Організаторами проведення Змагань  є: 

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

Загальне керівництво підготовкою та проведенням фестивалю здійснює 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» 

      Партнери: 

 Київський університет імені Бориса Грінченка (за згодою); 

 Національний історико-архітектурний музей “Київська фортеця” (за 

згодою); 

 Київський міський військовий комісаріат (за згодою); 

 Громадська організація «Славетні епохи України» (за згодою); 

 Громадська організація «Юнацький корпус» (за згодою); 

 Київська міська організація Товариства сприяння обороні України (за 

згодою); 

 Центр інноваційного розвитку громадянина патріота (за згодою); 

 Стрілецько-спортивний тир «Реаліст» (за згодою). 

  ІІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

Змагання відбудуться 8 грудня 2018 р.  
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Реєстрація команд-учасниць з 9.30 – 10.30. Початок фестивалю о 11.00 

(час буде додатково уточнено) 

Додаткову інформацію та місце проведення змагань буде опубліковано 

на сайті   КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання»:  www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info, 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 
  

  

ІV. УЧАСНИКИ 

До участі у змаганнях  допускаються команди згідно Додаткових умов. 

До участі у ярмарку майстер-класів запрошуються організовані групи 

учнів закладів освіти. 
   

V. ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 

 Змагання фінал “Снайпер Столиці” - за окремим Регламентом 

 Змагання «Хортинг» - за окремим Регламентом; 

 Ярмарок майстер-класів за окремими додатковими умовами 
  

VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Змагання проводяться відповідно до додаткових Умов.  

Переможці та призери  змагань нагороджуються кубками, медалями, 

грамотами та призами згідно додаткових Умов. 

Учасники ярмарку майстер-класів отримують заохочувальні призи за 

активну участь на локаціях заходу. 
  

  

VIIІ. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

 Витрати на проведення заходу здійснюються за рахунок КПНЗ 

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

патріотичного виховання в межах затвердженого кошторису витрат на 2018 рік 

та за рахунок додатково залучених коштів. 

Витрати на участь команд у змаганнях за рахунок установи, що відряджає, 

чи за рахунок додатково залучених коштів. 
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КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

 

Директор    
Стешук                  

Валентина Миколаївна 

тел/факс 

529-43-58 

Заступник директора                                 

з  методичної роботи                               

Павлюк                               

Анна Юріївна 

529-41-13 

 

Завідуючий                                            

краєзнавчо-екскурсійним відділом                         

Майдибура                       

Альона Василівна 

529-30-02 

 

Завідуючий відділом  національного                    

та військово-патріотичного виховання 

Примаченко                  

Дмитро Валерійович 
529-31-18 

в.о. Завідуючого туристсько-

спортивним відділом          

Шаповалов          

Олександр Михайлович 
529-10-57 

Секретар МКК                           
Губенко                           

Вячеслав Іванович 
529-52-05 

         Email:                                           
mcdut@ukr.net 

 
 

Сайт                                                        www.uacenter.info 

                       https://www.facebook.com/uacenter.info 
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