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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо міського конкурсу-гри юних краєзнавців м.Києва 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 

 

Майстерня  «Географічне краєзнавство» 

 Весняне рівнодення – початок астрологічного року 

Якщо Вам подобаються свята, не проґавте особливий день – день 

весняного рівнодення і перший день нового астрологічного року, оскільки в 

цей день Сонце переходить зі знаку Риб в знак Овна, перший знак 

зодіакального кола. 

За початок астрономічних пір року приймають моменти проходження 

центру Сонця через точки рівнодення і сонцестояння. Для сучасних 

астрономів весна починається зовсім не 1 березня. Астрономічна весна – це 

період від весняного рівнодення – 21 березня до літнього сонцестояння – 21 

червня. Його тривалість становить 92 доби 20 годин і 12 хвилин. 

Астрономічне літо – це період від літнього сонцестояння – 21 червня до 

осіннього рівнодення – 23 вересня. Астрономічна осінь триває від осіннього 

рівнодення – 23 вересня до зимового сонцестояння – 22 грудня. 

Астрономічна зима триває від зимового сонцестояння — 22 грудня до 

весняного рівнодення — 21 березня. 

Початок і закінчення чотирьох сезонів в різних країнах Європи і 

Америки відраховуються двома методами – астрономічним і календарним. 

Крім того, є метеорологічний, фенологічний і культурологічний принципи 

визначення початку сезонів року. 

З метеорологічної точки зору, астрономічний принцип для більшості 

європейських країн є ближчим до реального початку сезонів, ніж 

календарний. Грудень, хоча і є самим темним місяцем року, зазвичай менш 

холодний, ніж березень. Це пояснюється кліматичною інерцією – земля, що 

накопичила тепло, розлучається з ним повільніше, ніж нагрівається. Початок 

червня зазвичай прохолодніший, ніж початок вересня. 
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З точки зору метеорологів і кліматологів, точної дати початку сезонів 

взагалі не існує. Зима настає в той час, коли середньодобова температура 

повітря, переступивши через 0 С, прагне в бік зниження. А літо настає при 

переході від середньодобової температури повітря +15 С в бік підвищення.  

Земля обертається довкола Сонця з нахилом своєї осі під кутом 23°27' 

відносно площини своєї орбіти. Тому Сонцем почергово більше освітлюється 

то північна, то південна півкуля Землі. Орбіта Землі є еліптичною та 

ексцентричною, тому тривалість пір року неоднакова: весна – 92 доби, літо – 

94 доби, осінь – 90 діб, зима – 89 діб (для північної півкулі). 

 

Під час весняного й осіннього рівнодення (21 березня і 23 вересня) 

Сонце перебуває в зеніті над екватором. Його промені падають на екватор 

під прямим кутом. На північ і на південь від нього проміння падає під 

однаково меншими кутами. Тому на всій земній кулі (крім полюсів) день 

дорівнює ночі й триває 12 годин. Осіннє і весняне рівнодення – це лише два 

дні на рік, коли Сонце сходить саме на сході і заходить точно на заході, і 

лише два дні, коли хтось стоїть на екваторі та бачать, як Сонце проходить 

прямо над головою. На Північному полюсі осіннє рівнодення – це початок 

півроку темряви, а на Південному полюсі в цей момент починається 

шестимісячний полярний день. 

Узагалі офіційною датою весняного рівнодення ще в давні часи було 

оголошено 21 березня. Однак через розбіжності між календарним і 

астрономічним роком, весняне рівнодення не має фіксованої дати і щороку 

може зрушуватися на кілька годин. Воно може випадати на 20, а також на 19 

і 21 березня. Зате в високосний рік виходить коригування часу, і рівнодення 

повертається на вихідну дату. Тому самі ранні дати рівнодення припадають 

на високосні роки, а самі пізні — на роки, що передують високосним. 
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У день літнього сонцестояння (22 червня) вісь Землі нахилена 

північним кінцем до Сонця і його промені прямовисно падають на паралель 

23°27' пн. ш. — Північний тропік. У цей час на всіх широтах Північної 

півкулі Сонце займає найвище положення. На північ від паралелі 66°33' пн. 

ш. (Північне полярне коло) Сонце за горизонт не заходить, за північним 

полярним колом розпочинається полярний день, тривалість якого 

збільшується до північного полюса. А на південному полярному колі (66,5° 

пд. ш.) Сонце не показується над горизонтом цілу добу (полярна ніч). Скрізь 

у Північній півкулі день довший за ніч, він збільшується від 12 годин на 

екваторі до 24 годин на полюсі. 22 червня в Північній півкулі починається 

астрономічне літо, а в Південній — астрономічна зима. 

У день зимового сонцестояння – 22 грудня положення Землі 

протилежне. До Сонця обернена Південна півкуля і його проміння 

прямовисно падає на Південний тропік – паралель 23°27' пд. ш. Тепер 

освітлена вся південна полярна частина по паралелі 66°33' пд. ш. (Південне 

полярне коло). У Південній півкулі розпочинається астрономічне літо, а в 

Північній – астрономічна зима. 

 

 

 

 

 

 

Визначення висоти Сонця над горизонтом (кута падіння сонячних променів). 

 h – висота Сонця над горизонтам; 

     φ – географічна широта, на якій розташована точка; 

     δ – схилення Сонця (широта, на якій в даний момент 

                                                 Сонце знаходиться в зеніті; коливається в межах 

від 0° 

                                                 до +/- 23,5°). 

Положення Сонця в 

зеніті 
Дата день схилення 

На екваторі 
21.03 

23.09 

Весняного рівнодення 

Осіннього рівнодення 
0° 

Над північним тропіком 22.06 
Літнього 

сонцестояння 
+ 23,5° 

h = 90° - φ + δ 
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Над південним 

тропіком 
22.12 

Зимового 

сонцестояння 
- 23,5° 

 

Ґномон (від грец. – той, хто знає) – астрономічний інструмент для 

вимірювання часу, елементом якого є вертикальна жердина, що відкидає тінь 

на горизонтальний майданчик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спостерігаючи нахил і довжину тіні від ґномона на горизонтальній 

площині, можна встановити висоту Сонця над горизонтом. Для цього 

виконують такі дії: 

 на рівній сонячній ділянці чітко вертикально встановлюють стрижень  

гномона в точці А; 

 відмічають кінець тіні  в точці Б;  

 вимірюють довжину тіні (відрізок А – Б). 

Далі є два варіанти визначення кута Б (висоти сонця над горизонтом): 

 математичний:  

 

 

 

 графічний: накреслити схему, в масштабі передати висоту гномона та 

довжину тіні, з’єднати кінець тіні з вершиною гномона (відрізок Б – В). 

Це і є кут, під яким сонце знаходиться над горизонтам, виміряти його 

транспортиром. 

 

Знаючи висоту Сонця над горизонтом і величину схилення Сонця для 

даної дати (за астрономічним календарем), можна визначити географічну 

широту точки:  

 φ – географічна широта, на якій розташована точка; 
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      h – висота Сонця над горизонтам;  

 δ – схилення Сонця.  

 

Майстерня  «Майстри пензля» 

Художники, роботи яких будуть використані для створення завдань: 

Архип Куїнджі, Іван Степанович Марчук, Микола Пимоненко, 

Казимир Северинович Малевич, Іван Айвазовський, Тарас Шевченко, Ілля 

Рєпін, Олег Шупляк, Катерина Білокур, Марія Оксентіївна Примаченко, 

Михайло Врубель, Гергій Нарбут, Ольга Гайдамака, Галина Олексіївна 

Назаренко, Тетяна Яблонська, Наталія Курій-Максимів, Іван Сулима, Петро 

Кончаловський, Дарина Коссар, Євгенія Гапчинська,  Анна Малюга. 

Перелік картин зазначених художників: 

«Кольорове плетіння», «Супрематична композиція (синій прямокутник 

поверх червоного променя)», «Запорожці пишуть листа турецькому 

султану», «Наша дума, наша пісня…», «Служба в Софійському соборі», 

«Костьол у Києві», «Дніпро вранці», Ілюстрація до «Енеїди» Івана 

Котляревського, «Лід на Дніпрі», «Льон цвіте, а дівчина заміж іде», «Душа 

полонини», «Київська квіткарка» (1897), «Богданівські яблука», «Сходження 

святого духа на апостолів», «Птахи щастя», «Два коти, три коти», «Над 

Дніпром», «Співаночки», «Хлібець з салом». 

 

Майстерня  «Біорізноманіття» 

      Для якісної підготовки варто відшукати 2-3 зображення однієї істоти, щоб 

роздивитися детально притаманні особливості і бути готовим упізнати істоту 

в різних ракурсах. 

ПТАХИ ЗВІРІ 

1.Горобець польовий  

2.Сойка звичайна 

3.Синиця велика 

4.Синиця блакитна 

5.Голуб сизий 

6.Горлиця кільчата 

7.Шпак звичайний 

8.Плиска біла 

9.Зяблик звичайний 

10.Снігур звичайний 

11.Дятел строкатий 

1.Миша польова 

2.Пацюк сірий 

3.Бабак  європейський 

4.Миша малятко 

5.Кріт європейський 

6.Сліпак звичайний 

7.Бурозубка звичайна 

8.Хохуля звичайна 

9.Соня ліщинова 

10.Соня садова 

11.Білка звичайна 

φ = 90°- h + δ 
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12.Ластівка сільська 

13.Вівсянка звичайна 

14.Жайворонок польовий 

15.Дрізд чорний 

16.Вільшанка звичайна 

17.Ворона чорна 

18.Ворона сіра 

19.Сорока звичайна 

20.Галка звичайна 

21.Одуд  звичайний 

22.Вивільга звичайна 

23.Куріпка сіра  

24.Бугай великий 

25.Лелека чорний 

26.Лелека білий 

27.Чапля сіра 

28.Чапля біла 

29.Качка крижень 

30.Гуска сіра 

31.Баклан великий 

32.Лиска звичайна 

33.Рибалочка звичайний 

12.Бобер  звичайний 

13.Куниця кам'яна  

14.Тхір чорний 

15.Куниця лісова 

16.Видра річкова 

17.Олень благородний 

18.Лось європейський 

19.Олень плямистий 

20.Козуля європейська 

21.Свиня дика 

22.Вовк звичайний 

23.Лисиця руда 

24.Заєць русак 

25.Борсук європейський 

26.Їжак вухатий 

27.Рись європейська 

28.Ондатра річкова 

29.Тушканчик великий 

30.Ведмідь бурий 

31.Їжак звичайний 

32.Хом’як звичайний  

 

 

Майстерня  «Пам’ятники Києва» 

Перелік пам’ятників для ознайомлення: 

1. Пам’ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозваному  

    та просвітителям Кирилу і Мефодію. 

2. Пам’ятник Володимиру Великому. 

3. Пам’ятник Ярославу Мудрому. 

4. Пам’ятний знак на честь заснування Києва (засновникам Києва). 

5. Пам’ятник Богданові Хмельницькому на Софійській площі. 

6. Пам’ятник Петру Конашевичу-Сагайдачному. 

7. Пам’ятник Григорію Сковороді. 

8. Пам’ятник Максиму Рильському. 

9. Пам’ятник Миколі Лисенку. 

10. Пам’ятник Валерію Лобановському. 

11. Пам’ятник Михайлу Булгакову. 

12. Пам’ятник Ігорю Сікорському. 

13. Пам’ятник Михайлу Грушевському. 
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14. Пам’ятник Владиславу Городецькому. 

15. Пам’ятник Анатолію Солов’яненку. 

 

Майстерня  «Кераміка давньої України» 

Численні уламки посуду є найбільш масовими знахідками на 

археологічних пам’ятках, починаючи з епохи неоліту. 

Кераміка – перша штучна речовина, створена людиною. Під дією води 

та полум’я шматок м’якої глини почали перетворювати в твердий виріб будь-

якої форми. Це стало значною подією в побуті людства, ранніх землеробів 

зокрема, — з’явилися нові способи зберігання та приготування їжі.  

Естетика керамічних виробів свідчить про розвиток інтелекту, звичаї, 

побут, а іноді і про міфічні уявлення народів далекого минулого.  

 

Можливі варіанти доби для зазначення у відповіді: 

 неоліт,  

 мідно-кам’яний вік,  

 доба бронзи,  

 ранній залізний вік,  

 античність,  

 ранні слов’яни,  

 Київська Русь,  

 козацька доба 

Рекомендовані джерела для підготовки: 

https://arheologija.ru/arheologiya-ukrayini-kurs-lektsiy/ 

Археологія України: Курс лекцій. За ред. Л.Л.Залізняка. 

 

Майстерня «Унікальні пам’ятки природи України» 

Історико-географічні регіони України:  

Волинь, Галичина,  Поділля, Таврія, Запоріжжя, Полісся, Бессарабія, 

Буковина, Наддніпрянщина, Слобожанщина. 

Бессарабія – історична область між Прутом, Дністром і гирлом Дунаю. 

Це територія Одеської та Чернівецької областей. 

Буковина – верхів'я річок Прут і Серет на правому березі Дністра. 

Колись – порубіжжя Київської Русі. Основні міста: Чернівці, Хотин 

(середньовічна фортеця). 

Волинь – землі у басейні правих припливів Прип'яті (Стири, Горині, 

Случі).   Основні міста: Ковель, Луцьк, Рівне. 

https://arheologija.ru/arheologiya-ukrayini-kurs-lektsiy/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
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Галичина – південна і центральна частини західноукраїнських земель у 

складі Львівської, Івано-Франківської, більшої частини Тернопільської 

областей.  

Закарпаття – ділянка земель у Центрі Європі між південними схилами 

Карпат і р. Тисою, з давніх-давен населених українцями. Основні міста: 

Ужгород, Мукачеве, Чоп.  

Запоріжжя – охоплює сучасні Дніпропетровську, Запорізьку, частково 

Донецьку, Херсонську області.  

Середнє Подніпров’я – історико-географічна область України, що 

займає долину Дніпра від устя Десни до острова Хортиця (кінець 

Дніпровських порогів). Високі землі правого берега Середнього Подніпров’я 

називаються Наддніпрянщиною. Займає території Київської, частково 

Черкаської (крім західних районів – див. Поділля), Кіровоградської, 

Полтавської і Дніпропетровської областей 

Поділля – українські землі по берегах Південного Бугу (окрім нижньої 

частини басейну), а також на лівому березі Середнього Дністра. Міста: 

Вінниця, Хмельницький, Кам'янець-Подільський (старовинне місто-

фортеця). 

Полісся – особлива історико-етнографічна область на північних 

кордонах України. Основні міста: Ковель, Сарни, Коростень, Овруч, 

Житомир, Київ, Чернігів. 

Слобідська Україна – колишні російські прикордонні землі від Сейму 

до Дону, заселені українцями переважно у XVII столітті під час гетьманських 

воєн в Україні. Основні міста: Харків, Суми, Охтирка, Ізюм, Старобільськ. 

Таврія – територія сучасної Херсонської області та степового Криму. 

Приклади унікальних об’єктів природи: 

Озеро Світязь, Одеські катакомби, Оконські джерела, Манявський водоспад, 

печера Оптимістична, Дунайські плавні, Дністровський каньйон, Олешківські 

піски,  Тунель кохання, дуб Залізняка, Кам’яні могили, Кам’яне село, 

базальтові стовпи, озеро Синевир, степи Асканії Нова, Канівський 

заповідник, Долина нарцисів, Урицькі скелі, яблуня-колонія, Михайлівська 

цілина, озеро Несамовите, каньйон р.Смотрич. 

 

Майстерня  «Весняна обрядовість» 

Необхідно з’ясувати які обряди, традиції характерні для кожного зі свят 

весняного циклу. 
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