
Умови  

проведення міської тематичної гри-конкурсу учнівської  

молоді м. Києва «Музейний  квест»  

 

Мета та завдання  

Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться з метою 

підвищення національної свідомості та патріотизму юних киян; всебічного 

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.  

Завданнями гри-конкурсу є: 

- створення умов для реалізації державних програм з духовного та 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті; 

- пробудження цікавості молоді до історії свого роду, міста, країни; 

- стимулювання розвитку краєзнавства  серед учнівської  молоді  

м. Києва;  

- закріплення та поглиблення базових знань з  шкільної програми; 

- організація корисного дозвілля та активного відпочинку, виховання 

позитивних, моральних і вольових якостей;    

- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів м. 

Києва з організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи. 

 

Учасники гри-конкурсу 

У грі-конкурсі беруть участь команди від закладів освіти (у т.ч. і 

позашкільних) закладів, громадських об’єднань дітей та молоді, які брали 

участь в оглядових екскурсіях в музеї Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». 

Гра-конкурс буде 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: 4 учасника і керівник команди. Від закладу освіти у 

квесті може брати участь одна команда від кожної вікової групи. 

 

Терміни та місце проведення гри-конкурсу 

Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться  

26.01.2019 року в приміщеннях Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (пр-т 

Перемоги, 37/6, корпус 6, станція метро «Політехнічний інститут») згідно 

стартового протоколу, що буде розміщений на сайті Київського центру 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання http://uacenter.info/ після обробки заявок (не пізніше 24.01.19). 

 

http://uacenter.info/


Керівництво грою-конкурсом 

Загальне керівництво грою здійснює «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

Умови проведення «Музейного квесту» 

Для участі в грі-конкурсі необхідно до 21.01.2019 подати заявку про 

участь на електронну адресу mcdut@ukr.net з поміткою «Музейний квест». 

У день проведення заходу надається наказ закладу освіти про 

направлення команди. Учасники повинні мати бейджик із назвою 

навчального закладу, планшети, ручки. 

Контрольний час виконання завдань квесту: молодша, середня групи – 

40 хв., старша – 1 година. Завдання виконуватимуться у залах музею 

Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського.  

Вхід – безкоштовний.  

Керівники команд виконують запропоновані завдання. Отримані бали 

додаються до загального заліку. 

З питань організації та проведення міської  тематичної гри-конкурсу 

можна звертатися за телефоном  529-30-02. 

 

Підведення підсумків та нагородження 

Результат команди визначається сумою балів, отриманих за 

правильність і повноту виконання завдань. За умови набрання командами 

однакової кількості балів враховується час виконання завдань та їх 

пріоритетність. 

Команди та учасники команд, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються 

грамотами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання». 
 

mailto:mcdut@ukr.net

