
Додаток 1  

до наказу КПНЗ «Київський центр  

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання» 

від «_25__»_03___ 2021 р. № 16_ 

 

УМОВИ  

міського конкурсу юних краєзнавців м. Києва 

«Перлини рідного краю» 

 

І.МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

Мета конкурсу: 

- вдосконалення національно-патріотичного та громадянського виховання 

підростаючого покоління;  

- залучення учнівської молоді до ґрунтовного вивчення історичної та 

культурної спадщини, природних багатств рідного краю.  

Завдання конкурсу: 

- закріплення та поглиблення знань з історії рідного краю та довкілля, 

географічних, етнографічних, історичних об’єктів;  

- активізація пошуково-дослідницьких робіт з історії, культури, географії 

рідного краю; 

- пропаганда та залучення учнівської молоді до активної туристсько-

краєзнавчої діяльності;  

- виховання духовно багатої, гармонійно розвинутої особистості. 

 

 

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

До участі в конкурсі 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, голова дитячої громадської 

організації направляє команду не більше шести учасників однієї  вікової групи.  

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Міський конкурс юних краєзнавців «Перлини рідного краю»  (далі – 

Конкурс) проводиться 10-17.04.2021 року на територіях адміністративних 

районів м. Києва. 

 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ 

Загальне керівництво конкурсом здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання. 



 

V.УМОВИ КОНКУРСУ  

5.1. Конкурс командний (5-6 учасників). Керівник, котрий організує 

учасників від закладу, має зареєструвати їх за посиланням, розміщеним в 

Анонсі заходу на сайті КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» http://www.uacenter.info/ до 

10.04.2021.      

 5.2. Учасники здійснюють підготовку, заздалегідь знайомлячись з 

об’єктами обраної території свого адміністративного району, опрацьовують 

матеріали, карту місцевості та здійснюють піші прогулянки (за власним 

бажанням) по визначеній території.   

5.3. Команди створюють інтерактивну карту маршруту віртуальної 

екскурсії з фото/відеоописом визначних об’єктів свого району.  

5.4. Конкурсні роботи завантажуються на Google диск, на який дається 

посилання у листі на електронну адресу краєзнавчого відділу КПНЗ « 

Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства і військово-

патріотичного виховання»  kraeznavmcdut@ukr.net з поміткою у темі «Конкурс. 

«Перлини рідного краю»» до 17.04.2021 року. 

5.5. Вимоги до конкурсної роботи: 

- Вид роботи: онлайн-карта з вказаними на ній активними 

позначками-посиланнями (QR-код, кружечок, тощо) на самостійно зняте відео, 

або створений у відеоредакторі фоторяд  в форматі AVI, MP4 опису об’єкта 

обраної території; 

- тривалість фото/відеоопису 1 об’єкта не більше 10 хвилин; 

- загальна кількість об’єктів: 5-6; 

- загальна тривалість віртуального маршруту до 1 год. 

Опис об’єктів повинен проводитись особисто учасниками. Роботи з 

порушенням авторського права знімаються з Конкурсу. Якщо для створення 

відеофільму учасникам Конкурсу потрібно використати інтелектуальну 

власність, права на яку належать третій особі, він зобов’язаний забезпечити 

правомірність використання цих прав і несе за це відповідальність. 

5.6. Фото/відеоописи, що не відповідають вимогам п. 5.5. цих умов, до 

участі у Конкурсі не допускаються. 

5.7. Роботи, що відповідають вимогам, будуть розміщені на сторінці 

Закладу Фейсбук  для голосування вподобайками з 20.04 до 24.00 26.04.2021 

року. 

5.8. Інтерактивні карти з фото/відеоописами будуть оцінюватися за 

такими критеріями:  

― дизайн та цілісність інтерактивної карти; 

― наявність цікавих краєзнавчих фактів; 

― технічна якість наданих матеріалів; 

― творчий підхід до виконання; 

― відповідність вимогам п. 5.5.;   

― командна робота;  

― вміння працювати з редакторами. 

http://www.uacenter.info/
mailto:kraeznavmcdut@ukr.net


5.9. Усі фото, відео та аудіоматеріали, отримані під час проведення 

Конкурсу, стають власністю організаторів та можуть бути використані за 

рішенням оргкомітету без узгодження. 

Додаткова інформація за телефоном: 529 30 02 (Кордон Олена 

Вікторівна). 

 

     VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 

Переможці та призери визначаються суддівською колегією у кожній 

віковій групі окремо за 100-бальною системою.  

Переможець та призери Інтернет-голосування визначаються найбільшою 

кількістю позитивних вподобайок. 

Відповідно до підсумкового протоколу, учасникам Конкурсу видається 

електронний сертифікат. Електронний сертифікат із зазначенням ПІБ, класу, 

назви закладу освіти організатор відправляє на електронну адресу, вказану 

учасником при реєстрації, в строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів. 

Переможці та призери нагороджуються грамотами КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» (за рішенням суддівської колегії та Інтернет-голосування) і 

кубками КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» (за рішенням суддівської колегії).    

   Офіційні результати проведення Конкурсу розміщуються на сайті КПНЗ 

«КЦДЮТКВПВ» http://www.uacenter.info/    
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