
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: біля дорожнього кільця на перехресті вул. Маршала 

Тимошенка та пр-ту Славутицький (Героїв Сталінграда), неподалік від метро 

«Мінська» (див. «Схему руху до місця реєстрації»). 



       З метою упередження великого скупчення учасників заходу прибуття 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 

 

V. Умови проведення Акції 

       Учасники Акції здійснюють екскурсію з оглядом основних історичних, 

географічних, 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. 

 

 

 

 

 

 


