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УМОВИ  

міського конкурсу-гри юних краєзнавців м.Києва 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 

 

І.МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ-ГРИ 

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, вихованці закладів освіти, 

дитячих громадських організацій м.Києва за віковими категоріями: 

І – молодша вікова група (5-6 клас); 

ІІ – середня вікова група (7-8 клас); 

ІІІ – старша вікова група (9-11 клас). 

Для участі у конкурсі заклад освіти направляє не більше однієї команди 

однієї вікової групи. Склад команди: 4 учні і керівник команди. 

 

ІІІ.ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ-ГРИ 

Міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп» 

проводиться на площинах Інтернету 27.02.2021 року. 

 

ІV.КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ-ГРОЮ 

Загальне керівництво конкурсом здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання за підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 

V.УМОВИ КОНКУРСУ-ГРИ 

      Для участі у конкурсі-грі до 22.02.2021р. (включно) пройти реєстрацію 

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

      Учасники здійснюють підготовку за основними краєзнавчими 

напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання конкурсу-гри. 

      У день проведення заходу (27.02.2021р.) учасники повинні мати доступ 

до засобів дистанційного зв’язку, мережі Інтернет та зібратися всією 

командою в одному приміщенні. 
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      Для проведення конкурсу-гри буде організовано дві онлайн-конференції, 

в рамках яких учасники ще раз отримають настанови з виконання завдань та 

QR-коди, котрі відкриватимуть доступ до завдань. Час проведення 

конференцій: 

молодша група – з 10:00 до 11:20; 

середня група – з 12:00 до 13:20; 

старша група – з 14:00 до 15:20. 

      Перед виконанням завдання команда в авторизації має вказати назву 

закладу, від якого виступає.  

      Протягом часу, відведеного на виконання завдань (55 хв.), активними 

будуть усі QR-коди одночасно від початку до завершення усієї роботи. Для 

роботи на одній майстерні відводиться 5 хвилин. 

Відповіді, надіслані після завершення загального часу, відведеного для 

даної вікової групи, враховуватися не будуть. Наприклад, якщо команда 

молодшої вікової групи надішле відповіді пізніше 11:20 (тобто об 11:21, 

тощо), ці відповіді до результату команди не сумуються. 

      Завдання міститимуться на платформі «Всеосвіта», тому відправлення 

відповідей відбудеться автоматично. Кожна команда виконує завдання лише 

один раз, загальний результат складатиметься з суми балів за сім майстерень.  

       Захід міститиме у собі роботу семи майстерень: 

1.Географічне краєзнавство. 

2.Майстри пензля. 

3.Біорізноманіття. 

4.Пам’ятники Києва. 

5.Кераміка давньої України. 

6.Унікальні пам’ятки природи України. 

7.Весняна обрядовість. 

 

Майстерня  «Географічне краєзнавство» 

Усім віковим групам будуть запропоновані тестові питання, складені 

на основі матеріалів рекомендацій. 

Молодша вікова група 

 Завдання будуть стосуватися навичок: 

- визначення висоти Сонця у дні рівнодення та сонцестояння (за 

формулою); 

- визначення висоти Сонця за висотою гномона та довжиною тіні від 

нього (графічним способом) 

Середня вікова група 

 Завдання будуть стосуватися навичок: 

 визначення (за формулою) висоти Сонця у дні рівнодення та 

сонцестояння, попередньо самостійно по карті треба буде визначити 

географічну широту; 

 визначення висоти Сонця за висотою гномона та довжиною тіні від 

нього (графічним способом),  
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 визначення висоти об’єкта за висотою Сонця та довжиною тіні від 

об’єкту (графічним способом),  

Старша вікова група 

 Завдання будуть стосуватися навичок: 

 визначення (за формулою) висоти Сонця у дні рівнодення та 

сонцестояння, попередньо самостійно по карті треба буде визначити 

географічну широту; 

 визначення висоти Сонця за висотою гномона та довжиною тіні від 

нього (графічним способом),  

 визначення висоти об’єкта за висотою Сонця та довжиною тіні від 

об’єкту (графічним способом),  

 визначення географічної широти точки за висотою Сонця та 

величиною схилення Сонця (астрономічний календар надається)  

 

Майстерня  «Майстри пензля» 

Молодша вікова група 

         Співставити картину (ілюстрацію) з іменем художника. 

Середня   вікова група 

         За поданими картинами (ілюстраціями) назвати художника. 

Старша вікова група 

         За поданими картинами (ілюстраціями) назвати художника та зазначити  

         особливості (відмінності),  манеру творчості.  

 

 

 

Майстерня  «Біорізноманіття» 

Усім віковим групам будуть запропоновані завдання однакового типу. 

Потрібно  за наданою фотографією назвати видову назву (з двох слів) птаха 

або звіра (варіантів відповіді не надається). Запропонованих світлин буде 

десять. До кожного зображення два запитання: у першому треба зазначити 

родову назву істоти (наприклад, сова), в другому до того ж зображення - 

видову назву (наприклад, вухата). В завданнях будуть використані 

зображення лише тих істот, котрі перелічені списками в рекомендаціях з 

підготовки. 

 

Майстерня  «Пам’ятники Києва» 

Завдання для молодшої вікової групи: ознайомитись з  фотографіями 

10 пам’ятників Києва,  перелічених в  рекомендаціях, і встановити історичну 

особистість та її фах/статус (фах - музикант, статус – президент). 

Завдання для середньої вікової групи: ознайомитись з фотографіями 10 

пам’ятників Києва, перелічених в рекомендаціях, і встановити історичну 

особистість та її фах/статус, період діяльності (роки, століття). 

Завдання для старшої вікової групи: ознайомитись з фотографіями 10 

пам’ятників Києва, перелічених в рекомендаціях, і встановити історичну 
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особистість та її фах/статус, період діяльності (роки, століття); та з’ясувати 

до якої пам’ятної події, дати відтворено пам’ятник в даному місці. 

 

Майстерня  «Кераміка давньої України» 

Визначте за малюнками найтиповіші форми та орнамент посудин 

різних часів (до десяти), додайте до малюнку опис (надається) та вкажіть 

історичну добу, за якої існували ці вироби.  

 

Майстерня «Унікальні пам’ятки природи України» 

Усім віковим групам будуть запропоновані зображення унікальних 

природних об’єктів України. До зображень потрібно підібрати назву об’єкта 

та історико-географічний регіон. 

 

Майстерня  «Весняна обрядовість» 

Усі вікові групи повинні за описом обряду встановити, про яке саме свято 

йде мова; знати назви і дати свят весняного циклу (від Стрітення до Зеленої 

неділі). 

 

VІ.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Результат команди визначається сумою балів, набраних під час 

виконання всіх завдань. При однаковій кількості балів рейтинг визначається 

за більшою кількістю балів у пріорітетній майстерні. Пріорітетна майстерня 

оголошується перед змаганням. 

Команди, які посіли І-ІІІ місце, нагороджуються грамотами КПНЗ 

«Київський центр туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання. 


