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Методичні матеріали містять умови проведення міських масових 

туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів з учнівською 

молоддю м.Києва організаційно-методичне забезпечення яких у ІІ семестрі 

2018/2019 навчального року здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

 

 

 

 

Ухвалено до друку методичною радою КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

(протокол №  1 від 08.01.2019 р.) 

 

 

 

Керівник випуску Стешук В.М. – директор КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» 

 

Упорядник випуску Павлюк А.Ю. – заступник директора з методичної 

роботи КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму,  

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

 

01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26 

тел./факс: /044/ 529-43-58, 

е-mail: mcdut@ukr.net 

сайт: www.uacenter.info 
 

mailto:mcdut@ukr.net
http://www.uacenter.info/
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ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів  

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

патріотичного виховання» з учнівською молоддю та освітянами м.Києва
1
  

на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 
 

№ 

з/

п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення 

1.  Учбово-практичний семінар з підготовки 

інструкторів дитячо-юнацького туризму та 

організаторів спортивного туризму 

січень-

травень 

Федорченко І.І., 

Шаповалов О.М., 

Рябих С.М., 

Павлюк А.Ю. 

2.  Міський конкурс відео робіт, присвячений Дню 

Пам’яті Героїв Крут 
січень 

Примаченко Д.В., 

Майдибура А.В. 

3.  Засідання міського методичного об’єднання  

відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу 

в районах м. Києва  

15 січня Павлюк А.Ю. 

4.  Міський етап Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів  

«Край, в якому я живу» 

19 січня 

Павлюк А.Ю., 

Майдибура А.В., 

Ільчишин С.О. 

5.  Міська гра-конкурс «Музейний квест» 26 січня Майдибура А.В. 

6.  Засідання міського штабу з організації та 

проведення  Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

лютий Примаченко Д.В. 

7.  І (міський) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 

років надії і боротьби» 

9 лютого  
Майдибура А.В., 

Ільчишин С.О. 

8.  Міський семінар-тренінг з підготовки виховників 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

15-17 

лютого 

Примаченко Д.В., 

Алексєйчук Є.Ю. 

9.  Пошуково-дослідницький марафон учнівської 

молоді м.Києва  «Воїни світла у моєму серці»  до 

Дня пам’яті  Героїв Небесної Сотні 

21 лютого  Примаченко Д.В. 

                     
1
 Дата і місце проведення можуть змінюватись. Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті 

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

виховання»:   

www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info 

http://www.uacenter.infо/
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10.  Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий 

калейдоскоп»  
23 лютого Майдибура А.В. 

11.  Міський семінар-практикум зі спортивного 

орієнтування в закритих приміщеннях для 

керівників гуртків туристсько-спортивного 

напряму  

15 березня 
Шаповалов О.М., 

Загрядський О.М. 

12.  Семінар-практикум для керівників краєзнавчих   

(у т.ч. етнографічних) музеїв при закладах освіти 15 березня 

Павлюк А.Ю., 

Майдибура А.В., 

Ільчишин С.О. 

13.  Міські військово-спортивні змагання серед 

учнівської молоді міста Києва «Честь і звитяга», 

присвячені Дню добровольця 

17 березня Примаченко Д.В. 

14.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкриті змагання зі 

спортивного орієнтування. Дистанції                  

«За вибором» та «Лабіринт» 

17 березня 

Бакута А.І., 

Смалюга Н.І., 

Загрядський О.В. 

15.  Семінар-практикум для керівників гурткової 

роботи (роїв) козацько-лицарського виховання 

«Джура», ройових – учасників І (районного) 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

28 березня 
Павлюк А.Ю., 

Примаченко Д.В. 

16.  Засідання міського штабу з організації та 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») 

квітень Примаченко Д.В. 

17.   Міський (заочний) етап Всеукраїнського 

конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – (молодша та середня вікові 

групи)  

квітень 
Примаченко Д.В. 

Алексєйчук Є.Ю. 

18.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкритий чемпіонат м. Києва з 

пішохідного туризму на дистанції           «Смуга 

перешкод»  

7 квітня 
Шаповалов О.М., 

Загрядський О.В. 

19.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкритий чемпіонат м. Києва з 

пішохідного туризму на дистанції «Крос-похід»  

14 квітня 
Бакута А.І.,  

Яременко Д.В. 

20.  Міська першість учнівської молоді «Краєзнавчий 

крос-похід» 
20  квітня Майдибура А.В. 

21.  Міський туристський та краєзнавчий зліт 

учнівської молоді  м. Києва, присвячений Дню 

Києва 

17-19 

травня 

Павлюк А.Ю., 

зав. відділами 

22.  Засідання міського штабу та представників 

команд, щодо проведення  ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») 

24 травня Примаченко Д.В. 

23.  ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

06-10 

червня 
Примаченко Д.В. 
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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва зі спортивного орієнтування 

 

І. МЕТА 

Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного орієнтування та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації спортивного орієнтування, як одного з масових та доступних 

видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної спортивної майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з орієнтування в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

  Змагання проводяться 17 березня 2019 року. Місце проведення змагань – 

лісопаркова зона м. Києва. Точне місце проведення змагань буде опубліковано 

додатково на сайті  www.uacenter.infо, 

 https://www.facebook.com/uacenter.info 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/  

Початок  змагань об 11:00.  Реєстрація 10:00-10:45. 

 

 ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

  Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».  

Безпосередньо проведення змагань покладено на головну суддівську 

колегію, затверджену директором Закладу. 

  

IV. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  

Змагання проводяться на дистанції за вибором. 

  До участі у змаганнях допускаються спортсмени колективів закладів 

освіти, спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами: 

 - ЧЖ 10 - 2008 - 2009 р.н.,  

- ЧЖ 12 – 2006 - 2007 р.н., 

 - ЧЖ 14 – 2004 - 2005 р.н.,  

- ЧЖ 16 - 2003 - 2002 р.н.,  

- ЧЖ 18 - 2001 - 2000 р.н., 

 -ПЕДАГОГИ – 2000 р.н. і старші  

Кількість учасників від одного колективу не обмежена. 
 

http://www.uacenter.infо/
https://www.facebook.com/uacenter.info
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
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 V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  

Змагання проводяться відповідно до Умов, додаткової інформації та 

Правил змагань зі спортивного орієнтування. 

Результати у кожній віковій групі визначаються окремо. 

Спортсмени, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

призами. 

VІ. ЗАЯВКА  

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 10:00 до 10:45. 

  Всім учасникам обов’язкова заявка з візою лікаря спортивного 

диспансеру, та страховка .  

Попередні заявки необхідно надати до 24:00 13.03.2019 on-line за адресою 

: www.uacenter.infо  

Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на 

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

військовопатріотичного виховання»: www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info, 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uacenter.infо/
http://www.uacenter.infо/
https://www.facebook.com/uacenter.info
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
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УМОВИ 

проведення відкритих змагань  з техніки пішохідного туризму 

на дистанції «смуга перешкод»  серед учнівської молоді м. Києва. 

  

І. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні в 

туристських походах;  

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 

 ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

  Змагання проводяться 7 квітня 2019 року  у лісопарковій зоні м. Києва. 

Нарада представників команд відбудеться 02.04.2019 о 17.00 у приміщенні 

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» вул. Саперне поле, 26. 

Точне місце проведення змагань буде опубліковано додатково на сайті  

www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

          Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

   Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

          До участі у змаганнях допускаються команди загально-навчальних, 

позашкільних закладів м. Києва та туристських клубів (по одній команді від 

установи в кожній віковій групі, в одному з класів). 

          Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів. 

          До змагань на дистанціях І класу допускаються команди  молодшої 

вікової групи без розрядів. 

           До змагань на дистанціях  ІІ класу допускаються команди  молодшої та 

середньої вікової групи які мають ІІ  юнацький розряд. 

          До змагань на дистанціях  ІІІ класу допускаються команди  середньої та 

старшої  вікової  групи,  які мають ІІІ спортивний розряд  або І юнацький 

розряд. 

          До змагань на дистанціях ІУ класу допускаються команди  старшої 

вікової  групи та групи Еліта, які мають  ІІ спортивний розряд.       

Вікові групи учасників змагань: 

http://www.uacenter.infо/
https://www.facebook.com/uacenter.info
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
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 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

Склад команди у всіх вікових групах : – 6 осіб (не менше 1 особи протилежної 

статі) 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

V.ЗАЯВКА 

Попередні заявки на  участь у змаганнях подаються до мандатної комісії на нараді 

представників команд, або електронною поштою: orgotdel21@ukr.net 01.04.2019 до 16.00. 

До Головної суддівської колегії команди надають наступні документи: 

Заявка, завірена директором навчального закладу з медичним допуском лікаря 

спортивного диспансеру; страхові поліси, залікові книжки.  

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі  окремо. 

Команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на 

проходження дистанції та штрафним часом.    

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди,  які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій групі 

нагороджуються Грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
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УМОВИ 

проведення відкритих міських змагань з техніки пішохідного туризму   на 

дистанції «крос-похід» серед учнівської молоді м. Києва 

 

І. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні в 

туристських походах;  

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 

 ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 Змагання проводяться 14 квітня 2019 року у лісопарковій зоні м. Києва. 

Нарада представників команд відбудеться 09.04.2019 о 17.00 у приміщенні 

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» вул.. Саперне поле, 26.  

Точне місце проведення змагань буде опубліковано додатково на сайті  

www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info 

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 ІІІ.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

          Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства  та військово-патріотичного виховання» 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

ІV.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

          До участі у змаганнях допускаються команди загально-навчальних, 

позашкільних закладів м. Києва та туристських клубів (по одній команді від 

установи в кожній віковій групі, в одному з класів). 
 

http://www.uacenter.infо/
https://www.facebook.com/uacenter.info
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
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          Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів. 

          До змагань на дистанціях І класу допускаються команди  молодшої 

вікової групи без розрядів. 

           До змагань на дистанціях  ІІ класу допускаються команди  молодшої та 

середньої вікової групи які мають ІІ  юнацький розряд. 

          До змагань на дистанціях  ІІІ класу допускаються команди  середньої та 

старшої  вікової  групи,  які мають ІІІ спортивний розряд  або І юнацький 

розряд. 

          До змагань на дистанціях ІV класу допускаються команди  старшої 

вікової  групи та групи Еліта, які мають  ІІ спортивний розряд.      

  

Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

Склад команди у всіх вікових групах : – 6 осіб (не менше 1 особи протилежної 

статі) 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

V. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ 

Попередні заявки на  участь у змаганнях подаються до мандатної комісії на 

нараді представників команд, або електронною поштою: orgotdel21@ukr.net 09.04.2019 

до 16.00 

До Головної суддівської колегії команди надають наступні документи:  

Заявка, завірена директором навчального закладу з медичним допуском 

лікаря спортивного диспансеру; страхові поліси, залікові книжки.  

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі  

окремо. Команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим 

на проходження дистанції та штрафним часом.     

.VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди,  які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій 

групі нагороджуються Грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgotdel21@ukr.net
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Проект 

Програма  

Туристського зльоту учнівської молоді м. Києва, присвяченого дню Києва 

(17-19 травня 2019 року) 

 

17.05.2019 

до 11.30 Заїзд  делегацій. Реєстрація 

12.00 – 13.15 Урочисте відкриття заходу 

14.00 – 18.00  Командна смуга перешкод 

 Техніка скелелазіння «Підкорювачі вершин» (відбірковий 

етап) 

14.00 – 15.00 Обід 

19.00 – 19.30  Нарада з керівниками делегацій 

19.00 – 20.00 Вечеря 

20.00 – 22.00 Фестиваль туристської пісні  

22.30 Нічна тиша 

18.05.2019 

8.30 – 9.30 Сніданок 

09.00 – 15.00  Змагання з виду «Крос-похід за вибором» 

 Змагання з виду «Велотуризм»( фігурне водіння, крос) 

14.00 – 15.00   Обід 

16.00 – 18.00 Конкурси (в’язання вузлів, встановлення намету) 

 

16.00 –19.00 Змагання з виду - спортивне орієнтування  « Лабіринт»(особисто 

– командні) 

18.00 – 19.00 

19.00 – 19.30 

Вечеря.  

Нарада з керівниками делегацій 

20.00– 20.30  Техніка скелелазіння «Підкорювачі вершин» (фінал) 

20.30 – 22.30 Пісенний вернісаж «Збираймося, друзі, у коло єднання» 

23.00 Нічна тиша 

19.05.2019 

9.00 – 11.00 Змагання з виду «Спортивне орієнтування»( командні за 

вибором) 

12.00 – 12.30 Нарада з керівниками делегацій 

13.00 – 14.00 

14.00 – 14.30 

Урочисте закриття заходу 

Здача місць розташування таборів  

14.30 – 16.00 Від’їзд 
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КРАЄЗНАВЧО-ЕКСКУРСІЙНИЙ НАПРЯМ 

 

Умови 

проведення загальноміського етапу І туру Всеукраїнського  конкурсу  

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» 

 

Загальноміський очний етап I туру Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (далі – 

Конкурс) проводиться відповідно до Положення, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.09. 2016 № 1129 та зареєстрованого 

у Міністерстві юстиції України 07.10. 2017 за № 1340/29470.  

Конкурс проводиться Київським центром дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання за підтримки Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради. 

Терміни проведення загальноміського етапу Конкурсу: 26 грудня 2018 

року – 19 січня 2019 року (дата проведення очного етапу – 19.01.2019). 

Матеріали, що надійдуть на Конкурс, розподіляються за трьома видами 

музеїв: військово-історичні (крім музеїв окремих військових частин та з’єднань 

періоду Другої світової війни), історичні (широкого змісту), краєзнавчі 

(широкого змісту) військово-історичні, літературні (літературно-меморіальні), 

історії населених пунктів або їх частин.  

Конкурсні матеріали мають відповідати таким вимогам до змісту та 

оформлення: 

 

1. Текстовий опис оглядової екскурсії 

1.1 Вступ: 

- подати короткі загальні відомості про історію створення музею, 

загальний його зміст, зміст основних його розділів;  

- вказати назви організацій, з якими навчальний заклад співпрацює у 

музейній справі. Важливо вказати тривалість екскурсії, місце початку та 

закінчення екскурсії; 

- дати перелік назв тематичних екскурсій.  

1.2. Основна частина:  

- має послайдово розкрити зміст експозиції музею – сутність вступної 

частини експозиції, зміст та виховну спрямованість окремих розділів, 

акцентувати увагу на найбільш важливих музейних предметах їх особливостях; 

- коротко розкрити форми роботи із надходження музейних предметів до 

музею; 

- навести приклади запитань, які допомагають відвідувачам краще 

запам’ятати інформацію про почуте і побачене під час екскурсії. 

1.3. Висновок стосується 

- змісту екскурсії в цілому;  

- окремих коментарів про зміст музейної експозиції; 

- прикладів форм та засобів популяризації музейної колекції (екскурсії, 

друковані, усні, відео тощо).     

Текстовий опис екскурсії повинен мати об’єм до 7 сторінок друкованого 
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тексту та, за необхідності, додаток на 1 сторінку (приклади запитання до 

слухачів, інша важлива на ваш погляд інформація) за наступними параметрами: 

документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,0-1,5 на 

аркушах А-4. Нумерація сторінок наскрізна. 

 

2. Презентація оглядової екскурсії на електронних носіях 

2.1. Презентація оглядової екскурсії музеєм навчального закладу повинна 

бути виконана в програмі «Microsoft Offise Power Point»  на диску CD-R/RW.  

Рекомендується не перевантажувати презентацію текстовою 

інформацією, але її повинно бути достатньо для коментування ілюстративного 

матеріалу (карт, схем, малюнків, фотографій тощо). Необхідно зменшувати 

розмір графічних файлів, що вносяться в презентацію, для безперебійної роботи 

комп’ютерів при їх демонстрації. Загальний розмір презентації – до 50 Мб.  

 2.2. На першому слайді презентації відображаються:  

- повна назва навчального закладу, його підпорядкування; 

- назва Конкурсу; 

- види музеїв: військово-історичні, історичні (широкого змісту), 

краєзнавчі (широкого змісту); 

- назва  екскурсії (символічна, літературна, але не повинна дублювати 

назву Конкурсу); 

- виконавець (прізвище, ім’я, клас чи гурток, творче об’єднання);  

- педагогічний (науковий) керівник (П.І.Б. повністю, місце роботи,  

посада, контактний телефон). 

 2.3. Час демонстрації презентації та ведення екскурсії не повинен 

перевищувати 10 хв.  

 

3. Оцінювання конкурсних матеріалів (заочний), проведеної 

учасниками   екскурсії (очний) 

3.1. Члени журі оцінюють конкурсні матеріали та проведення учасниками 

Конкурсу оглядових екскурсій методом експертної оцінки відповідно до 

критеріїв.  

  3.2. Критерії оцінювання оглядової екскурсії на електронних носіях 

 

№ 

з/п 
Критерії 

Кількість 

балів 

1

1. 

Загальні дані про музей: назва музею, його 

підпорядкування, тематика, назва екскурсії, перелік основних 

розділів експозиції, на який вік слухачів розрахована 

екскурсія, перелік об’єктів показу, час на їх огляд  

2 

2

2. 

Демонстрація  об’єктів показу: науковість, доступність, 

послідовність, збалансованість показу музейних предметів 

(основні – допоміжні) 

6 

  3. 

Наявність архівних документів, фото, схем, малюнків 

тощо; загальні види та окремі складові експозиції. Авторство 

фотознімків або їх джерела 

5 

  4. Відповідність слайдів тексту екскурсії 5 
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  5. Перелік використаних джерел та літератури 2 

 Всього 20 

 

3.3. Критерії оцінювання проведеної учасником оглядової екскурсії 

 

№

 № 

з/п 

Критерії 

Кількість 

балів 

1. Повнота розкриття змісту екскурсії  15 

2. Творче поєднання показу і розповіді 10 

3. Рівень володіння матеріалами експозиції 15 

4. Майстерність екскурсовода: вміння чітко, логічно, 

послідовно презентувати музейну колекцію  

10 

5. Культура  мовлення: володіння літературною мовою та 

мовними засобами, образність, вдале використання цитат, 

епітетів, порівнянь тощо 

10 

6. Вміння спілкуватися з відвідувачами (слухачами) 10 

7. Загальний художній та естетичний рівень 

продемонстрованої експозиції 

10 

 Всього 80 

           Разом (сума балів):                                                                                           

100 

 

4. Визначення переможців та призерів 

Загальна кількість переможців та призерів II туру Конкурсу може 

складати 50% від кількості учасників. 

Переможцями та призерами визнаються учасники, які набрали найбільшу 

суму балів за п.п. 3.2. та 3.3. у співвідношенні 1:2:3.  

Учасник не може бути визнаний переможцем, якщо він не набрав у сумі 

75 балів. Призерами (II, III місця) не можуть бути визнані учасники, якщо вони 

не набрали у сумі 60 балів. 

За умови, коли два і більше учасники набрали однакову кількість балів, 

вище місце посідає учасник, який набрав більшу кількість балів за п. 3.3., а за 

рівності і цього показника – місце розподіляється між учасниками. 
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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). 

 

Керівництво грою-конкурсом 

http://uacenter.info/
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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
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Умови 

проведення загальноміського (очного) етапу І (регіонального) туру 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді  

«Українська революція: 100 років надії та боротьби» 

 

1.Загальні положення 

I (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії та боротьби» (далі – Акція) проводиться 

відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.05. 2018 № 450 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 29.05. 2018 за № 633/32085.  

Метою Акції є громадянське виховання дітей та молоді на засадах 

історичної правди про боротьбу українського народу за державну незалежність. 

Обробка персональних даних учасників Акції здійснюється з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

2. Терміни та місце проведення 

Загальноміський (очний) етап I (регіонального) туру Акції проводиться 

09 лютого 2019 року на території «Музею шістдесятництва» – філії «Музею 

історії міста Києва» (м. Київ, вул. Олеся Гончара, 33-А (станція метро «Золоті 

ворота»).  

 

3. Організаційне та методичне забезпечення 

Організаційне та методичне забезпечення проведення I (регіонального) 

туру Акції здійснюється Київським центром дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання за підтримки Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради у 

співпраці з «Музеєм історії міста Києва» (у т.ч. «Музеєм шістдесятництва») та 

Українським інститутом Національної пам'яті. 

 

4. Учасники Акції 

До участі в Акції запрошуються вихованці, слухачі, учні закладів 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, а 

також дитячі громадські організації, клуби міста Києва. До участі в Акції як 

керівники та консультанти краєзнавчо-дослідницьких робіт запрошуються 

вчителі, керівники гурткової роботи, методисти районних науково-методичних 

центрів, викладачі, представники національних спілок та громадських 

організацій. 

 

          5. Вимоги до змісту та оформлення краєзнавчо-дослідницьких робіт  

Учасники Акції до 01 лютого 2019 року подають на розгляд журі 

краєзнавчо-дослідницькі роботи в електронному вигляді на цифрових носіях 

або на електронну пошту: mcdut@ukr.net (з позначенням у темі листа «Акція. 

Українська революція») за такими тематичними напрямами: 

1) «Українська революція – доба національного державотворення»; 

2) «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової 
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агресії Росії»; 

3) «Український національний визвольний рух 1930-х років, періоду 

Другої світової війни та у повоєнні роки»; 

4) «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному 

режимові»; 

5) «Українська державність: від Революції на граніті до Революції 

Гідності». 

Учасники акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

досліджують: 

1) за напрямом «Українська революція – доба національного 

державотворення»: 

- етапи політичного, військового, економічного, культурно-

просвітницького тощо розвитку Української революції та формування 

державницьких інститутів; 

- діяльність Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 

1918); 

- правління гетьмана Павла Скоропадського у контексті 100-річчя 

гетьманату (квітень-грудень 1918); 

- період влади Директорії Української Народної Республіки (грудень 

1918 - листопад 1921); 

- факти та події в добу національного піднесення, що відбувалися у 

селах і містах свого краю; 

- формування громадянського суспільства, відродження українських 

традицій в освіті і культурі; 

- діяльність історичних постатей Української революції, а також долі 

односельців, земляків - учасників революційних перетворень на місцях, які 

своїми діями і прагненнями прославили рідний край і Україну; 

2) за напрямом «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та 

військової агресії Росії»: 

- організовані та стихійні форми боротьби українців проти 

більшовицької диктатури у 1920-ті роки – на початку 1930-х років; 

- український опір процесам колективізації на селі; 

- протидію більшовиків процесам українізації у сфері освіти, духовної і 

матеріальної культури, мовної політики; 

3) за напрямом «Український національний визвольний рух 1930-х 

років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»: 

- створення та діяльність Української військової організації; 

- історію діяльності та боротьби Організації українських націоналістів; 

- державотворчі зусилля на Закарпатті в добу Карпатської України; 

- історію подвигів Української повстанської армії: жертовної звитяги 

українства; 

- роль українців в організації протестів та повстань у сталінських 

таборах; життя та діяльність історичних постатей зазначених періодів боротьби, 

участь членів родини (авторів робіт), їхніх односельців у великому 

протистоянні українців радянсько-російській імперії; 

4) за напрямом «Дисидентський рух опору комуністичному 
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тоталітарному режимові»: 

- причини виникнення, зміст та форми дисидентського руху в Україні 

(середина 1960-х - середина 1980-х років); 

- історію створення Української Гельсінської групи; 

- долі українських дисидентів та їх родин за радянських часів; 

- міжнародну підтримку Української Гельсінської групи; 

- роль української діаспори у захисті поборників прав людини та 

незалежності України: від Гельсінської групи до Гельсінської спілки; 

- роль Народного Руху України у державотворчих зусиллях 

українського народу (кінець 1980-х років). 

5) за напрямом «Українська державність: від Революції на граніті до 

Революції Гідності»: 

- передумови виникнення молодіжного протестного руху в Україні у 

1990 році; 

- роль та значення Революції на граніті у боротьбі за відновлення 

державної незалежності України; 

- причини та наслідки Помаранчевої революції - важливого етапу 

боротьби за європейський шлях розвитку української держави; 

- політичні, економічні, соціальні, ідеологічні причини Революції 

Гідності; 

- європейський вибір України у контексті стратегії руху до демократії та 

загальноцивілізаційних напрямів розвитку. 

Краєзнавчо-дослідницькі роботи повинні відповідати таким вимогам до 

оформлення:  

• Титульний лист (слайд) – зазначається назва адміністративно-

територіальної одиниці, повне найменування закладу освіти, тематичний 

напрям і назва краєзнавчо-дослідницької роботи, рік виконання. 

• Вступ – у вступі визначаються мета та завдання, форми, засоби та 

методи дослідження. Вступна частина може подаватися у формі відеозвернення 

автора чи колективу авторів, записаного у форматі Full-HD, знятого на 

фотоапарат /телефон/ або будь-який інший пристрій тривалістю до 5-и хвилин. 

Відео може містити інтерв’ю з сучасниками обраної події/періоду, вченими, 

істориками, краєзнавцями, мешканцями досліджуваної території чи об’єкту 

тощо. 

• Основна частина – системний виклад досліджуваного матеріалу, 

подій, фактів, біографічних, статистичних даних, порівняльний аналіз тощо, 

оформлений у вигляді тексту (відповідно до Положення Акції) / інфографіки  

(формат Prezi або PowerPoint). Сайт, на якому розміщені ресурси з 

конструювання інфографіки: http://studway.com.ua/infogr-resursi/. 

• Підсумки – формулюються у вигляді конструктивних пропозицій 

як перспективних щодо намірів і дій на зміцнення української державності у 

сьогоденні (інтерактивний виступ дослідника).  

• Остання сторінка / слайд / титри (у відеоролику) – зазначаються 

прізвище та ім’я автора або список авторів краєзнавчо-дослідницької роботи, 

назва дитячого колективу (туристсько-краєзнавчого гуртка, творчого 

об’єднання, пошукової групи – за наявності таких); прізвище, ім’я, по батькові 
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керівника роботи, місце роботи, посада, контактний телефон. 

• Списки джерел та використаної літератури, фотографії, малюнки, 

фотокопії, схеми, картографічний матеріал тощо (за потреби). 

          Краєзнавчо-дослідницькі роботи виконуються державною мовою. 

Виступ учасників з матеріалами робіт під час загальноміського (очного) 

етапу не повинен перевищувати 10 хвилин. 

 

 

6. Визначення переможців 

За результатами розгляду краєзнавчо-дослідницьких робіт членами журі 

загальноміського етапу I туру Акції визначаються переможці та призери 

конкурсу. Переможцем конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість 

балів. Призерами конкурсу є учасники, які за кількістю балів посіли друге та 

третє місця. 
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Умови 

міського конкурсу-гри юних краєзнавців 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 

 

І. Мета і завдання конкурсу-гри 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 

№ 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»,  розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р «Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2017-2020 роки», пп. 5, 27 Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки; плану масових 

заходів Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання на 2019 рік проводиться V міський 

конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп». 

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 освітніх закладів м. Києва 

за віковими категоріями: 

І – молодша вікова група (5-6 клас); 

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

ІІІ – старша вікова група (9-10 клас). 

     Для участі у конкурсі заклад направляє не більше однієї команди 

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

 

ІІІ. Керівництво конкурсом 

Загальне керівництво конкурсом здійснює 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. Дата проведення конкурсу 

    23 лютого 2019 року з 10.00 до 16.00.      
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                                        V. Умови підготовки до конкурсу 

Учасники конкурсу здійснюють підготовку за основними 

краєзнавчими напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання 

різноманітних завдань конкурсу-гри.  

Для участі у конкурсі-грі подається попередня електронна заявка (e-

mail: mcdut@ukr.net з позначкою «Заявка на «Краєзнавчий 

калейдоскоп»). Попередні електронні заявки приймаються до 18.02.2019 р. 

Перед початком старту команда подає реєстраційній комісії: 

       1. Наказ навчального закладу, про відповідальність керівника 

команди за життя і здоров’я учасників конкурсу-гри;  

       2. Заявку зі списком команди, завірену керівником закладу.  

 

VІ. Підведення підсумків та нагородження      
   Результат команди визначається сумою балів, які набрала команда під 

час виконання всіх завдань.  

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

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

патріотичного виховання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcdut@ukr.net
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Умови 

пошуково-дослідницького марафону серед лідерів учнівського 

самоврядування «Воїни світла у моєму серці» до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні  

 

  1.Загальні положення 

Марафон проводиться відповідно до Указів Президента України «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки» № 580 від 13.10.2015 р., «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді» № 334 від 12.06.2015 р., наказу 

Міністерства освіти і науки України № 614 від 16.06.2015р. «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (пп.5, 5.2.2),  № 1219 від 25.11.2015 р., 

плану роботи  КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» на 2019 рік.  

Метою Марафону є виховання громадянина-патріота України, 

наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу і 

незалежність України, впровадження інноваційних підходів у патріотичній 

роботі, створення умов для оволодіння учнями практичними навичками 

пошукової, дослідницької роботи, розширення напрямів краєзнавчих 

досліджень, просвітницька діяльність закладів освіти.  

 

2. Терміни  

Загальноміський марафон проводиться з 01 по 21 лютого 2019 року. 

 

3. Організаційне та методичне забезпечення 

Організаційне та методичне забезпечення проведення заходу 

здійснюється КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання» (далі Організатор).  

 

4. Учасники Марафону 

До участі в Марафоні запрошуються лідери учнівського самоврядування 

закладів освіти міста Києва.  

 

5. Перебіг Марафону  

Для участі у Марафоні учасникам необхідно: 

 

5.1. Провести пошуково-дослідницькі роботу життєвого шляху одного з  

Героїв Небесної сотні згідно переліку та (представити її) підготувати виступ. 

 

Перелік Героїв Небесної Сотні міста Києва: 

1. Шаповал Сергій Борисович або Бадера Олександр Миколайович – 

Печерський район; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/2015/print1397072745075808
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/2015/print1397072745075808
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2. Черненко Андрій Миколайович або Кульчицький Володимир  

Станіславович – Голосіївський район; 

3. Зайко Яків Якович або Цепун Андрій Михайлович– Оболонський 

район; 

4. Мовчан Андрій Сергійович або Наконечний Іван Максимович – 

Шевченківський район; 

5. Мазуренко Павло Анатолійович або Бойків Володимир Васильович – 

Святошинський район; 

6. Максимов Дмитро В’ячеславович або Плеханов Олександр 

Вікторович –Подільський район; 

7. Веремій В'ячеслав Васильович або Мазуренко Павло Анатолійович – 

Деснянський район; 

8. Гаджа Петро Миронович або Бондарев Сергій Анатолійович – 

Соломянський район; 

9. Поправка Юрій Юрійович або Нечипоренко Анатолій Ілліч – 

Дніпровський район; 

10.  Сидорчук Юрій Володимирович або Пасхалін Юрій Олександрович 

– Дарницький район. 

 

5.2. Представлення матеріалів пошуково-дослідницької роботи 

відбувається в довільній формі (відео матеріали, презентація, творчий виступ 

тощо),  виступ до 8 хвилин з необмеженою кількістю виступаючих. 

 

5.3. Представлення робіт, відбудеться 21 лютого 2019 р. в приміщенні 

музею-студії «Сила патріотизму» за адресою: м. Київ, пр-т П.Григоренка, 33/44. 
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КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

 

Директор    
Стешук                  

Валентина Миколаївна 

тел/факс 

529-43-58 

Заступник директора                                 

з  методичної роботи                               

Павлюк                               

Анна Юріївна 

529-41-13 

 

Завідуючий                                            

краєзнавчо-екскурсійним відділом                         

Майдибура                       

Альона Василівна 

529-30-02 

 

Завідуючий відділом  національного                    

та військово-патріотичного виховання 

Примаченко                  

Дмитро Валерійович 
529-31-18 

в.о. Завідуючого туристсько-

спортивним відділом          

Шаповалов          

Олександр Михайлович 
529-10-57 

Секретар МКК                           
Губенко                           

Вячеслав Іванович 
529-52-05 

         Email:                                           
mcdut@ukr.net 

 
 

Сайт                                                        www.uacenter.info 

                       https://www.facebook.com/uacenter.info 
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