
Додаток 1  

до наказу КПНЗ «Київський центр  

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання» 

від «_13_»__05___ 2022 р. № _17_ 

 

 

УМОВИ 

проведення тематичного тижня до 1540-ї річниці заснування міста 

Києва  

 

І.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1. Тематичний тиждень до 1540-ї річниці заснування міста Києва (далі – 

Тиждень) проводиться з метою підвищення національної свідомості та 

патріотизму юних киян; залучення учнівської молоді міста Києва до активної 

діяльності з вивчення історії та  культури  рідного краю, активізації 

інтелектуально-пізнавальної діяльності; виховання любові, поваги, 

шанобливого ставлення до національного надбання. 

1.2. Завданнями Тижня є: 

- створення умов для реалізації державних програм з духовного та 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- пробудження цікавості молоді до історії свого роду, міста; 

- закріплення та поглиблення базових знань з  шкільної програми; 

- розвиток творчих здібностей, пошукових ініціатив підростаючого 

покоління,  

- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті; 

- організація корисного дозвілля, виховання патріотичних, моральних і 

вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

1.3.Заходи Тижня проводяться на добровільних засадах і є відкритим для 

здобувачів освіти та вихованців закладів освіти м. Києва. 

ІІ. УЧАСНИКИ ЗАХОДІВ ТИЖНЯ 

До участі в заходах Тижня 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). 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ 

Тиждень проводиться на площинах Інтернету з 23 по 30 травня 2022 року 

у 2 етапи. 

І  - краєзнавчо-пізнавальна програма: 

23.05 –  перегляд відеоролику «Київ у минулому і зараз». 

24.05 – Команда  міста Києва про рідне місто на Всеукраїнських 

краєзнавчих зльотах. 

25.05 – «Літературні хвилинки» – відеозаписи з декламацією творів про 

Київ вихованців КЦДЮТКВПВ;  гра Герби районів Києва 

 



ІІ – конкурсна програма: 

26.05 – 29.05.2022 – надання робіт для конкурсної частини Тижня 

(Вернісаж малюнків «Київ – місто рідне. Минуле, сучасність, майбутнє»; 

Виставка колажів «Величний поступ Києва крізь роки та століття»; конкурс 

відеороликів про мікрорайони м. Києва «Перлини рідного краю»); 

27.05 – участь у краєзнавчій вікторині «Як тебе не любити, Києве мій»; 

26.05 – 30.05.2022 – Інтернет - голосування  (до 17.00 години 30 травня). 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ЗАХОДОМ 

Загальне керівництво заходом 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 ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ТИЖНЯ 

Для участі у заходах Тижня необхідно зареєструватись на сайті 

КЦДЮТКВПВ (http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-

history-and-military-patriotic-education/647 ), долучитись до групи Фейсбуку 

«КРАЄЗНАВЦІ» (https://www.facebook.com/groups/350416889765693)  та 

розмістити в ній свої конкурсні матеріали (малюнки, фотоколажі, відеоролики 

відповідної тематики під ХЕШТЕГОМ) або взяти участь у вікторині. 

Розміщені роботи беруть участь в Інтернет – голосуванні, (обліковується 

кількість позитивних відгуків – «вподобайок»). 

VІ. ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ КОНКРСНИХ МАТЕРІАЛІВ 

На заходи конкурсної програми подаються самостійно підготовлені 

індивідуальні або колективні роботи, що відповідають тематиці відповідного 

конкурсу.  

Один учасник (група учасників) може надати матеріали на конкретний 

конкурс лише один раз.  

До публікації обов’язково додати інформацію про автора(ів):  

- П.І.Б. учасника(ів); 

- клас, заклад освіти/об’єднання;  

- П.І.П, посада керівника-консультанта (у разі наявності). 

Час демонстрації відео: до 3 хвилин. 

Участю у заходах Тижня автор дає згоду на можливе використання 

конкурсної роботи у звітах та публікаціях на сторінках соцмереж і сайті 

Закладу.  

VIІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Підсумки конкурсної програми підводяться окремо у кожній віковій 

категорії   кожного заходу конкурсної програми. 

Переможцем вважається учасник(и), чия публікація набрала найбільшу 

кількість «вподобайок», призерами – наступні два учасники з найбільшою 

кількістю «вподобайок». У вікторині – учасник з найбільшою кількістю балів. 

Результати будуть оприлюднені на сторінці Закладу у Фейсбуці 

31.05.2022 (https://www.facebook.com/uacenter.info ). 

Переможець та призери нагороджуватимуться грамотами КПНЗ 

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

патріотичного виховання», а учасники – електронними сертифікатами 

учасників тематичного Тижня. 
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