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ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів КПНЗ 

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

патріотичного виховання» з учнівської молоддю м.Києва 

на І семестр 2016-2017 н.р. 
 

Організаційно-масова робота 
Всі масові заходи проходять в рамках міської довгострокової національно-патріотичної акції ї учнівської молоді  «З 

Україною в серці» за напрямами: 

- військово-патріотичний «На варті Вітчизни» 

- краєзнавчий  «Краєзнавчі грані»; 

- краєзнавчо-дослідницький  «З Україною в серці» ; 

- туристсько-спортивний «Туристський дух гартує молодь» 

- екологічний «Чиста країна – дивовижна Україна»; 

- педагогічний «Служити Україні – справа честі і життя!» 

- музейний «Духовна єдність поколінь»; 

- волонтерський «Все для Перемоги»; 

- родинний «Кожна родина з тобою, Україно»    

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний  

за проведення 

Термін 

проведення 

1 Семінар-практикум з національного та військово-

патріотичного виховання (за окремим планом) 

Галашев І.І.  

Петренко Б.А. 
11 вересня 

2 Засідання міського методичного об'єднання 

відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

Адміністрація, 

завідуючі відділами 
15 вересня 

3 ХVІ етап міської Акції учнівської молоді м. Києва 

«Пізнай свій край – пізнай себе» 
Семенюк В.Є. 24 вересня 

4 І етап Кубку з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкриті міські змагання зі 

спортивного орієнтування на велосипедах, присвячені 

Всесвітньому Дню туризму 

Стрижак А.О. 25 вересня 

5 ІІ етап Кубку з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкриті міські змагання з техніки 

велосипедного туризму, присвячені Всесвітньому 

Дню туризму     

Стрижак А.О. 25 вересня 

6 Засідання міського штабу з організації та проведення 

І етапу  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») у формі семінару-

практикуму  

Губенко В.І. вересень 

7 Міський огляд зразкових музеїв при навчальних 

закладах м.Києва 

Павлюк А.Ю., 

Ільчишин С.О. 

Вересень-

жовтень 

8 Районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської 

та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» 
Семенюк В.Є. 03-31 жовтня 

9 ІІІ етап Кубку з туристського багатоборства 

учнівської молоді м.Києва. Відкриті міські 

комбіновані змагання зі спортивного туризму «Юний 

рятувальник», присвячені 25-й річниці Незалежності 

України (на дистанціях з водного туризму) 

Калінкін О.Б. 

Федорченко І.І. 
09 жовтня 

10 Міський національно-патріотичний фестиваль 

«Патріотичний Non-stoр» 
Галашев І.І. 08 жовтня 

11 ІV етап Кубку з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Міські змагання з пішохідного туризму 

«Срібний карабін»,  присвячені  Дню Захисника України 

Яременко Д.В. 16 жовтня 



3 

 

12 Х етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест» Семенюк В.Є. 22 жовтня 

13 V міський конкурс юних екскурсоводів-музеєзнавців  

при навчальних закладах м. Києва (півфінал) 
Семенюк В.Є 27 жовтня 

14 Міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 
Семенюк В.Є. 

жовтень-

грудень 

15 Міський конкурс національно-патріотичного фото                

«В дитячих руках майбутнє України!» 
Ільчишин С.О.,  

жовтень-

листопад 

16 Комплексні міські військово-патріотичні змагання 

строю та пісні до Дня Збройних сил України 

Наумова О.Ю., 

Павлюк А.Ю., 

Губенко В.І. 

листопад - 

грудень 

17 V етап Кубку з туристського багатоборства 

учнівської молоді м. Києва. Відкриті міські змагання 

зі спортивного орієнтування  

«Естафета поколінь» 

Калінкін О.Б. 13 листопада 

18 V міський конкурс юних екскурсоводів-музеєзнавців  

при навчальних закладах м. Києва (фінал) 

Наумова О.Ю., 

Павлюк А.Ю., 

Ільчишин  С.О. 

24 листопада 

19 VI етап Кубку з туристського багатоборства 

учнівської молоді м. Києва. Міські змагання   зі 

скелелазіння «Підкорювачі скель» 

Загрядський О.В. 26 листопада 

20 І (міський) тур конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом пересування «Мій 

рідний край» 

Семенюк В.Є. листопад 

21 Семінар-практикум з питань краєзнавчої та 

пошуково-дослідницької роботи для вчителів 

навчальних закладів  м. Києва 

Семенюк В.Є. 17 грудня  

22 Участь гуртківців Закладу у Всеукраїнському 

конкурсі туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій 

рідний край» 

Семенюк В.Є. грудень 

23 VII етап Кубку з туристського багатоборства 

учнівської молоді м. Києва. Міські змагання зі 

спортивного орієнтування на лижах «Чарівна лижня» 

Калінкін О.Б. 18 грудня 

24 Чемпіонат  міста Києва зі спортивних походів серед 

учнівської та студентської молоді  
Губенко В.І. 19-25 грудня   

25 Волонтерська акція  

«Подарунок бійцю  до Дня Святого Миколая»  

Наумова О.Ю.,  

Павлюк А.Ю., 

зав.відділами 

грудень 
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УМОВИ 

довгострокової міської туристсько-краєзнавчої Акції  

учнівської молоді м. Києва 

,,ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ – ПІЗНАЙ СЕБЕ” 

/ХVІ етап – ,,Пагорби Татарки/ 

 

 Акція проводиться 24 вересня 2016 року. 

 До участі в Акції запрошуються учні 1-11 класів  навчальних закладів м. Києва та 

гуртківці позашкільних  навчальних закладів. 

 Учасники Акції здійснюють похід вихідного дня за певним маршрутом 

протяжністю до 1,5  км. 

 Похід організовується 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 №1124).    

        Реєстрація груп:     9.30 – 12.00  Реєстрація учасників Акції:         

                                9.30 – 10.00   Подільський,  Шевченківський райони 

                               10.00 – 10.30   Дарницький, Оболонський райони 

             10.30 – 11.00  Печерський, Голосіївський райони 

             11.00 – 11.30  Деснянський, Дніпровський  райони  

             11.30 – 12.00  Святошинський, Солом’янський райони 

Організатори Акції переконливо просять приходити на вищезазначений час, 

для упередження великого скупчення дітей. 

  

   Місце реєстрації: зуп. тролейбусів №№ 6,18, 28, 33 «Подільський спуск»;                                 

маршрутних автобусів  №№ 181(18+7), 217, 586(6), 598Д «Подільський спуск».                                

Найближча станція метро «Лук᾿янівська». 

        Для участі в Акції подаються наступні документи: 

  наказ по навчальному закладу 

 заявочний та маршрутний листи, завірені директором навчального закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1341-14
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Умови проведення 

V міського конкурсу юних екскурсоводів-музеєзнавців 

навчальних закладах м. Києва 

 

1. Загальні положення 

1.1. V міський конкурс юних екскурсоводів-музеєзнавців навчальних закладах м. 

Києва, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, 

(далі – конкурс) є складовою спільного проекту Комунального позашкільного 

навчального закладу «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» та  Педагогічного музею України  «Музейна 

педагогіка», і водночас -  підведенням підсумків діяльності роботи музеїв при 

навчальних освіти, обміном досвідом роботи, своєрідною школою майстерності. 

1.2. Мета і завдання конкурсу: 

- вивчення та популяризація досвіду роботи музеїв при навчальних закладах; 

- удосконалення пошукової та просвітницької роботи музеїв при навчальних 

закладах; 

- формування в учнів практичних умінь та навичок пошукової та дослідницької 

діяльності; 

- сприяння розвитку краєзнавчого руху; виховання історичної пам’яті, національної 

свідомості учнівської молоді, поглиблення духовної єдності поколінь. 

2. Керівництво конкурсом 

Загальне керівництво конкурсом здійснює Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» та Педагогічний музей України у рамках 

спільного проекту «Музейна педагогіка». 

До складу журі конкурсу входять представники Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту м. Києва, КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання»,  Педагогічного музею 

України, представники державних музеїв, члени Національної спілки краєзнавців 

України, керівники музеїв при навчальних закладах м. Києва. 

3. Терміни та умови  проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться: 

1-й тур  - вересень  – жовтень 2016 – районні конкурси. До півфіналу 

проходить 3 учні від району. Протокол проведення 1-го туру додається. 

2-й тур  -  27 жовтня 2016 р. -   міський відбірковий конкурс. Міський 
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відбірковий конкурс відбудеться в приміщенні КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»  (вул. 

Саперне поле, 26). Початок об 11.00. За підсумками 2 туру формується команда 

учасників фіналу. До фіналу проходить 10 кращих екскурсоводів-музеєзнавців. 

Протокол проведення 2-го туру додається. 

3-й тур –  фінал міського конкурсу відбудеться 24 листопада 2016 р. у  

міському  Будинку  вчителя  (вул. Володимирська, 57). Початок об 11.00. 

 

3.2 До участі у 2-му турі конкурсу запрошуються юні екскурсоводи-музеєзнавці  

навчальних закладах м. Києва – переможці 1-го туру ( районних конкурсів, не 

більше трьох осіб від району). 

Для участі у 2-му турі  необхідно  до  17 жовтня 2016 року подати заявку до 

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

патріотичного виховання»  (вул. Саперне поле, 26, тел. 529-31-18, 529-30-02,   e-

mail: mcdut@ukr.net ), в якій зазначити:  

- прізвище, ім’я учасника, район, навчальний заклад, клас; 

- тему екскурсії; 

- прізвище, ім’я, по батькові керівника музею або особи, яка підготувала 

екскурсовода; 

- контактні телефони. 

Надсилаючи заявку, зазначати ,,На конкурс екскурсоводів”. 

 

До фіналу проходять 10 кращих екскурсоводів-музеєзнавців. 

 

Домашнє завдання на фінал буде оголошено 27 жовтня 2016 року. 

 

3.3. Конкурс для учасників 3-го туру (фіналу) включає домашнє завдання та 2 (два) 

конкурсних завдання.  

  Домашнє  та конкурсні завдання  журі оцінює відкритим голосуванням. 

 

4. Підведення підсумків та нагородження учасників конкурсу 

 

За підсумками конкурсу кращі юні екскурсовод-музеєзнавці навчальних закладах 

м. Києва будуть нагороджені дипломами КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання», 

Педагогічного музею України та Національної спілки краєзнавців України. 
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 ДОДАТКОВІ УМОВИ 

V міського конкурсу юних екскурсоводів-музеєзнавців 

навчальних закладах м. Києва 

 

1. 2-й тур (півфінал) відбудеться 27 жовтня 2016 року в приміщенні КПНЗ 

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

патріотичного виховання (вул. Саперне поле, № 26). Реєстрація учасників та гостей 

конкурсу – 10.45 (Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський та 

Оболонський райони) та о 13.45 (Печерський, Подільський, Святошинський, 

Солом’янський та Шевченківський райони).  

2. До участі у 2-му турі конкурсу запрошуються юні екскурсоводи- 

 музеєзнавці  навчальних закладах м. Києва – переможці 1-го туру 

          ( районних конкурсів, не більше трьох осіб від району). 

3. При реєстрації учасників конкурсу  подається протокол проведення 1-го туру. Під 

час реєстрації відбудеться жеребкування виступів конкурсантів. 

4. Для участі у 2-му турі (півфіналі) юні екскурсоводи-музеєзнавці повинні: 

 презентувати експозицію про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили 

значний внесок у зміцнення обороноздатності України (до 5-х хвилин). Бажано 

проілюструвати розповідь мультимедійною презентацією або наочними 

матеріалами тощо. Оцінка майстерності учасників, незалежно від віку, буде  

здійснюватися за такими критеріями:  

         - володіння матеріалом, компетентність екскурсовода – 10 балів 

         - вміння зв’язати розповідь з показом експонату – 10 балів 

         - культура  мови екскурсовода, емоційність, комунікативна культура 

            (діалог екскурсовода та екскурсантів), артистизм, постановка голосу –  

           10 балів 

 зробити опис музейного предмету (,,Експонат розповідає”). Предмет надає журі. 

 надати інформацію про архітектурний об’єкт (назва архітектурної пам’ятки, дата 

створення, архітектор тощо). Перелік об’єктів  оголошується заздалегідь.  

5. Для участі у 2-му турі  необхідно  до  17 жовтня 2016 року надіслати 

 заявку до КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання  (вул. Саперне поле, 26, тел. 529-31-18, 529-30-

02,   e-mail: mcdut@ukr.net ), в якій зазначити:  

- прізвище, ім’я учасника, район, навчальний заклад, клас; 

- тему екскурсії; 

- прізвище, ім’я, по батькові керівника музею або особи, яка підготувала 

екскурсовода; 

- контактні телефони. 

При відсиланні заявки вказувати ,,На конкурс екскурсоводів”. 

 

До фіналу проходять 10 кращих екскурсоводів-музеєзнавців. 

 

Домашнє завдання на фінал буде оголошено 27жовтня 2016 року. 

 

6. Конкурс для учасників 3-го туру включає:  

 Конкурсне завдання № 1: «Експонат розповідає» -  експонат  надає музей з 

музейної експозиції (2-3 хвилини) –       10 балів. 
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 Екскурсоводу необхідно представити предмет чітко, виразно, емоційно, 

лаконічно.  

 Конкурсне завдання № 2: участь конкурсантів у «Квесті» (за матеріалами 

виставки Педагогічного музею України). 

  Домашнє завдання: презентація домашнього завдання. 

Домашнє  та конкурсні завдання  журі оцінює відкритим голосуванням. 

 

Для переможців 2-го туру жеребкування виступів на фінал   

відбудеться 27 жовтня 2016 року. 

 

Перелік а архітектурних об’єктів 

1. Володимирський собор 

2. Золоті ворота  

3. Будинок актора(караїмська кенаса) 

4. Пам’ятник князеві Володимиру 

5. Олександрійський костьол 

6. Театр ім. Івана Франка 

7. Церква Св. Миколи на Аскольдовій могилі 

8. Будинок Верховної Ради України 

9. Маріїнський палац 

10.Червоний корпус Національного університету Тараса Шевченка 

11. Будинок Національної філармонії 

12. Національний художній музей України 

13. Міжнародний центр культури і мистецтв(Жовтневий палац) 

14. Національний банк України 

15. Будинок В. Городецького («Будинок з химерами» 

16. Національний музей Тараса Шевченка 

17. Андріївська церква 

18. Кирилівська церква 

19. Станція метро «Університетська» 

20. Центральний корпус Києво-Могилянської академії 

21. Музей гетьманства 

22. Михайлівський собор Покровського монастиря 

23. Будинок Національної опери України 

24. Будинок учителя 

25. Пам’ятник М. Грушевському 

26. Будинок Київської першої гімназії 

27. Будинок Київської другої гімназії 

29. Будинок Фундуклеївської жіночої гімназії 

30. Костьол Св. Миколи  
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УМОВИ 

проведення «Кубку з туристсько-спортивного багатоборства»  

в особистому заліку  серед учнівської молоді м. Києва  

 у 2016-17 навчальному році. 

 

1. МЕТА  

Кубок проводиться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного туризму, спортивного орієнтування та здорового 

способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації туризму та орієнтування, як одних з масових та доступних видів 

спорту; 

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

умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної майстерності, обміну досвідом; 

- підвищення рівня безпеки проведення змагань та туристських походів;   

- визначення найсильніших спортсменів. 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ «КУБКУ» 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань етапів «Кубку» 

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

військово-патріотичного виховання». 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на головну суддівську колегію (склад суддівської колегії, кожного з 

етапів «Кубку» затверджує директор). 

Змагання  «Кубку» проводяться відповідно до календарного плану змагань 

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

патріотичного виховання», Федерації спортивного туризму м Києва та Федерації 

спортивного орієнтування м. Києва на 2016-17 навчальний рік, згідно з 

Правилами змагань зі спортивного туризму  та спортивного орієнтування (далі – 

Правила змагань). 

3. ПРОГРАМА  КУБКУ: 

 

1 ЕТАП: 25.09.16 Відкриті міські змагання  зі спортивного орієнтування на 

велосипедах  

 

2 ЕТАП: 25.09.16 Відкриті міські змагання  з техніки велосипедного туризму 

 

3 ЕТАП:   3 ЕТАП: 09.10.16 Відкрита юнацька Першість  з техніки водного  туризму     

4 ЕТАП: 16.10.16  Відкрита юнацька Першість з техніки пішохідного туризму    

«Срібний  карабін»  

5 ЕТАП:    13.11.16  Міські змагання  зі спортивного орієнтування 

 

6 ЕТАП:   26.11.16  Міські змагання  зі скелелазіння. 

 

7 ЕТАП:   18.12.16 Міські змагання  зі спортивного орієнтування на лижах  

8  ЕТАП:  12.03.17 Міські змагання  зі спортивного орієнтування 

 

9 ЕТАП:  02.04.17 Чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму «Смуга перешкод» 

серед учнівської молоді  (дистанції І-ІV кл.) 
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10 ЕТАП:  23.04.17 Чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму «Крос-похід» серед 

учнівської молоді  (дистанції І-ІV кл.) 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у Кубку допускаються учасники, які мають необхідну туристсько-

спортивну кваліфікацію,  представники команд навчальних  закладів міста Києва, 

туристських, спортивних клубів та спортсмени особисто. Кількість спортсменів 

та команд не обмежена. Склад команди, визначається технічними умовами 

змагань. 

Вікові категорії:  

Молодша вікова категорія: 2005-2004 р.н. 

Середня вікова категорія:   2003-2002 р.н. 

Старша вікова категорія:    2001-2000 р.н. 

Еліта: 1999 р.н. та старші. 

5. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результати  учасників, у кожному етапі Кубку, визначаються відповідно до 

Правил  змагань та технічних  умов змагань. За участь у етапі змагань усім 

учасникам (як індивідуально так і у складі команд) нараховуються залікові бали 

відповідно до таблиці № 1 (додаток №1). При участі команди у змаганнях 

нижчого класу, із запропонованих для даної вікової групи, учасники отримують 

залікові бали згідно таблиці № 2. 

Загальний результат учасників «Кубку з туристсько-спортивного 

багатоборства»  визначається за сумою 6-и кращих результатів з 10 етапів серед 

юнаків та дівчат окремо, у чотирьох вікових категоріях.  

6. ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати, що пов’язані з організацією змагань, здійснюються за рахунок 

коштів Закладу згідно з календарним планом на 2016, 2017 роки. 

Додаток 1. 

Таблиця № 1 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 і нижче 

Бали  35 32 30 28 26 25 24 23  11  1 

 

Таблиця № 2 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 і нижче 

Бали  25 22 20 18 16 15 14 13  1 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

УМОВИ 

проведення відкритих змагань серед учнівської молоді м. Києва зі спортивного 

орієнтування на велосипедах,  присвячених   Всесвітньому Дню туризму 
 

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   орієнтування на велосипедах,  як одного з масових та 

доступних видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та 

похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з орієнтування на велосипедах в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

  Змагання проводяться 25 вересня 2016 року. Місце проведення змагань –  

Урочище «Жуків острів»   Початок змагань  об 12:30. Реєстрація 11:30-12:30.  

(Протокол старту буде опубліковано 24.09.2015 на сайті   КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання»:  www.mcdut.com.ua). 

  

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. 

  

IV. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Змагання проводяться на дистанції   у заданому напрямку (на середній 

дистанції) .  
Учасники допускаються на дистанцію  тільки при наявності шоломів та 

велосипедів з діаметром коліс не менше 26. 

 

  До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів навчальних закладів, 

спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами:  ЧЖ 12, 14, 16, 18,  

21Е,  21А.   Кількість учасників від одного колективу не обмежена. 

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.  
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Спортсмени, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

призами. 

   

УІ. ЗАЯВКА 

 

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту з 10:00 до 11:00. 

Всім учасникам  обов’язкова заявка з візою лікаря та страховкою .  

Попередні заявки до участі подаються до 21:00 22.09.16 р. електронною поштою: 

mcdutNIF@ukr.net. 

 Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   

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

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info 

 

  

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

 

 

 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



13 

 

УМОВИ 

 проведення відкритих змагань учнівської молоді м. Києва з велотуризму,  

присвячених  Всесвітньому Дню туризму 
 

І. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації велосипедного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації   велосипедного туризму,  як одного з масових та доступних 

видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з велотуризму в м. Києві. 

 

ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

     Змагання проводяться 25 вересня 2016 року. Місце проведення змагань – 

Урочище «Жуків острів»    

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

  

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. 
 

  

 IV. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на дистанції – фігурне водіння. Учасники 

допускаються на дистанцію  тільки при наявності шоломів та велосипедів з 

діаметром коліс не менше 26. 

   До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів навчальних закладів, 

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

 МОЛОДША вікова група  – 2004-2005 р.н. 

 СЕРЕДНЯ вікова група  – 2002-2003 р.н. 

 СТАРША вікова група          – 2000- 2001р.н. 

 вікова група  Е Л І Т А      – 1999 р.н. та старші. 

Змагання проводяться окремо серед юнаків та дівчат. 

Кількість учасників не обмежена. 
 
 

 

 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

       Змагання проводяться відповідно до Умов, Правил змагань зі спортивного 

туризму та додаткових умов. 
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      Результати на дистанції визначаються за сумою часу проходження всієї 

дистанції та штрафного часу  у кожній віковій групі   окремо. 

  Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та медалями.

  

  

VІ. ЗАЯВКА 

Всім учасникам  обов’язкова заявка з візою лікаря та страховкою.  

Попередні заявки до участі подаються до 21:00  22.09.16 р. електронною 

поштою: mcdutNIF@ukr.net. 

   Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   

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

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info 
 

Поіменні заявки на участь у змаганнях подаються до ГСК безпосередньо в день старту з 10:00 до 

11:00.  

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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УМОВИ 

проведення відкритих змагань учнівської молоді м. Києва з техніки водного                                 
туризму,  присвячених  25-річниці та відзначення     Всесвітнього Дня туризму 

 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації водного туризму, як одного з масових та доступних видів 

спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та 

похідних умовах 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом 

- підвищення рівня безпеки проведення водних туристських змагань та походів;   

- визначення найсильніших спортсменів та команд з водного туризму. 

 
 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться  9 жовтня 2016 року на водно-спортивній базі Центру 

військово-патріотичного виховання дітей “Єдність» Оболонського р-ну   м. Києва.  

Час роботи мандатної комісії  09:00 – 10:00. Старт змагань 10:00. 

Попередні заявки до участі подаються до 24:00  06.10.16 р. електронною 

поштою: mcdutNIF@ukr.net. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ 

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

патріотичного виховання» спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва 

Солом’янського району м. Києва  та туристським клубом  „Время не ждёт”.  

Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (далі 

ГСК). 
 

 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно Правил змагань «Спортивний туризм», Умов, та 

додаткових умов змагань. 

У молодшій віковій групі – гонка на катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина) по 

колу, вздовж берега повз всі ворота, крім останніх фінішних.  

У середній  віковій групі - проходження траси з воротами  на катамаранах (3 

юнаки + 1 дівчина).  

У старшій віковій групі та групі «еліта» - проходження дистанції слалому  на 

катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).  

 

Жеребкування стартів проводиться після закінчення роботи мандатної комісії . 

Плавзасобами та рятувальними жилетами учасників забезпечує суддівська 

колегія   
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5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  – 2004-2005р.н. 

 СЕРЕДНЯ вікова група  – 2002-2003 р.н. 

 СТАРША вікова група  – 2000-2001 р.н. 

 вікова група  Е Л І Т А      – 1999 р.н. та старші. 

До участі у змаганнях допускаються тільки учасники,  які вміють плавати.  

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів навчальних закладів, 

спортивних та туристських клубів та ін..  

В технічних заявках, що подаються для участі у змаганнях, учасники власним 

підписом засвідчують своє вміння плавати  та знання «Правил техніки безпеки при 

проведенні змагань та походів з водного туризму».  

6. ЗАЯВКА 

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту з 09:00 до 10:00.  

Всім учасникам обов’язкова заявка з візою лікаря та 

страховкою (можливе оформлення на місці). 

Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   

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

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info 

 
 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Команди, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

медалями та дипломами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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УМОВИ 

проведення відкритої юнацької першості м. Києва з техніки пішохідного                      

туризму „СРІБНИЙ КАРАБІН”, присвяченої дню захисника України                                    

та відзначення   Всесвітнього Дня туризму 
 

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 16 жовтня 2016 року у Голосіївському лісі. 

Старт молодшої вікової групи класу Б о 10:00.  

  

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводяться  КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (Далі – Центр) 

   Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську 

колегію змагань, затверджену дирекцією Центру. 

 

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). 

В І К О В І  Г Р У П И :  

молодша вікова група – 2004–2005 р.н. – 5 учасників /4 юнака + 1 дівчина/ 

середня вікова група – 2002–2003р.н. – 5 учасників /4 юнака + 1 дівчина/ 

            старша вікова група –  2000- 2001 р.н  – 4 учасники /3 юнаки + 1 дівчина/ - кл. Б 

            4 учасники /3 юнаки + 1 дівчини/ - кл. А 

            група «Еліта» – 1999 р.н. та  старші – клас А. 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

                              ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди підводиться у кожній віковій групі та у кожному 

класі змагань окремо. У середній, молодшій та старшій групі (клас Б) 
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команда-переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на 

проходження дистанції та штрафним часом.  У старшій групі (клас А), в 

особистому заліку серед юнаків та дівчат, переможці визначаються за 

найменшим часом, затраченим на проходження дистанції та штрафним 

часом. Команда-переможниця у старшій групі (клас А), визначається за 

найменшим часом суми трьох (не менше  однієї дівчини) кращих результатів 

проходження дистанції.  

У разі рівності результатів переможець визначається згідно Правил. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди та учасники,  які посіли призові місця у кожному класі та у 

кожній віковій групі нагороджуються Грамотами Центру та призами. 
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ДОДАТКОВІ УМОВИ 

         ВІДКРИТОЇ ЮНАЦЬКОЇ ПЕРШОСТІ З ТЕХНІКИ ПІШОХІДНОГО 

ТУРИЗМУ„СРІБНИЙ КАРАБІН”  

 

Дистанцію розташовано в районі Голосіївського лісу. Місцевість середнього 

перетину. Використовуються природні перешкоди: схили, балки. 

Довжина дистанції  -  350 м. 

Кількість етапів       -  5 (п’ять). 

Дистанція обладнана суддівськими мотузками. Вся дистанція промаркірована. 

На етапах контрольні лінії позначені стрічкою на землі або    на мотузці. 

МОЛОДША ВІКОВА ГРУПА. 
 

КЛАС Б:       вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб       (з них не 

менше                    

  1 дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від статі. 
 

КЛАС А:   вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб      (з них не 

менше                      

  1 дівчини), команда у повному складі долає дистанцію. 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 
 

КЛАС Б:       вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб       (з них не 

менше                    

  1 дівчини), учасники розподіляються по етапах незалежно від статі. 
 

КЛАС А:   вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб      (з них не 

менше                      

  1 дівчини), команда у повному складі долає дистанцію. 
 

СТАРША ВІКОВА ГРУПА ТА «ЕЛІТА» 

КЛАС Б:  вид змагань – командний; склад команди – 4 особи (з них не менше                  

1 дівчини). Команда у повному складі долає дистанцію. 
 

КЛАС А:  вид змагань – особисто-командні; склад команди – 4 особи (з них не 

менше 1 дівчини). 

ЕТАПИ ДИСТАНЦІЇ: 

 1. Подолання яру по колоді з поручнями. 

 2. Спуск по схилу (спортивним способом). 

 3. Подолання умовного болота за допомогою жердин. 

 4. Підйом-траверс-підйом по схилу. 

 5. Подолання яру по навісній переправі. 

На старт учасники змагань повинні прибути у спортивній формі, що закриває 

лікті та коліна. Всі учасники класу А та Б повинні бути у  касках. 

 

1. ЕТАП     „ПОДОЛАННЯ ЯРУ ПО КОЛОДІ З ПОРУЧНЯМИ”. 

Початок  та кінець етапу позначені контрольною лінією (вхід в небезпечну 

зону). Учасник проходить по колоді, забезпечуючи самостраховку на перильній 

мотузці за допомогою „вуса” самостраховки. В кінці етапу учасник повинен 

перестібнутися на перила, які виводять його  з небезпечної зони.  

 

2. ЕТАП     „СПУСК ПО СХИЛУ” 
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 Обладнання етапу: перила самостраховки та перила спуску. 

Початок та кінець етапу позначені контрольними лініями (вхід   в небезпечну 

зону). 

На лінії „початок  етапу” учасник забезпечує самостраховку на перилах  за 

допомогою „вуса” самостраховки, та підходить до перил спуску. Спуск 

спортивним способом  із забезпеченням самостраховки петлею „прусика”. 

Спуск  в рукавицях. 

 

3. ЕТАП „ПОДОЛАННЯ УМОВНОГО БОЛОТА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЖЕРДИН”. 

      Обладнання етапу:  опори (лаги) відстань між якими 2-2,5 м             

Довжина ділянки до 15 м. Довжина жердини забезпечує переправу між двома 

„лагами”. 

На етапі учасник отримує жердину, укладає її на „лаги” і таким чином долає 

умовно заболочену ділянку. Етап обладнаний контрольними лініями   на 

початку та в кінці етапу. При торканні рельєфу однією з кінцівок або падінні 

учасник повертається на попередню «лагу». 

 

4. ЕТАП     „ПІДЙОМ-ТРАВЕРС-ПІДЙОМ”. 

 Обладнання етапу:  вертикальні та горизонтальні перила.             

Початок та кінець етапу позначений контрольними лініями (вхід   в небезпечну 

зону). 

Учасник піднімається по схилу спортивним способом по суддівським перилам 

на самостраховці, за допомогою петлі „прусика”. На ділянці траверсу  для 

самостраховки використовується  „вус” самостраховки. 

 

5. ЕТАП     „НАВІСНА ПЕРЕПРАВА”. 

Учасник переправляється на протилежний берег з „вусом” самостраховки.                         

У молодшій та середній віковій групі, у класі А, учасники мають організувати 

супроводження суддівською мотузкою (у молодшому – кінці закріплені за 

опору, у середньому – закріплений тільки один кінець на вихідній ділянці). 

У старшому віці у класі Б учасники мають організувати супроводження 

командною мотузкою. 

 

УВАГА!  ПІД  ЧАС  ПРОХОДЖЕННЯ  ЕТАПІВ  ДИСТАНЦІЇ 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  ТІЛЬКИ  ОДИН  ШТРАФ - ЗНЯТТЯ.                                                                             

ПРИ   ПОПЕРЕДЖЕННІ   СУДДІ   ПРО   ПОМИЛКУ   НА   ЕТАПІ,                       

УЧАСНИК  ПОВИНЕН  ВИПРАВИТИ   ЇЇ,   ТІЛЬКИ ПІСЛЯ   

ВИПРАВЛЕННЯ ПРОДОВЖИТИ   РУХ.    УЧАСНИК, ЯКИЙ  

ПРОДОВЖИВ  РУХ,   НЕ ВИПРАВИВШИ   ПОМИЛКУ, ОТРИМУЄ 

ЗНЯТТЯ З ЕТАПУ, А КОМАНДА (або учасник в особистому заліку) 

ЗАЙМАЄ МІСЦЕ ПІСЛЯ КОМАНД, ЩО ПОДОЛАЛИ ДИСТАНЦІЮ БЕЗ 

ЗНЯТЬ. 

У молодшій та середній віковій групі класу Б, в якості естафети, 

використовується суддівський карабін. 

Час на підготовку учасників змагань до старту – 5 хвилин. Після чого 

дається старт команді, чи окремим учасникам. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про  відкриті міські змагання зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді м. Києва «Естафета поколінь». 

                                      

                                            І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
      Особисті змагання серед учнівської молоді м. Києва зі спортивного 

орієнтування проводяться з метою залучення школярів до здорового способу 

життя, популяризації спортивного орієнтування, а також виявлення 

найсильніших спортсменів м. Києва. 

                                          ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

     Змагання проводяться 13 листопада  2016  року. Місце проведення змагань 

буде повідомлено до 10 листопада 2016 року.   Початок змагань  об 11.00. 

                                      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. 

                                        ІУ. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

              Змагання проводяться на дистанції  - за вибором. 

              До участі у змаганнях допускаються учні навчальних закладів  

м. Києва, спортивних, туристських клубів, позашкільних навчальних закладів 

за віковими групами.          

  Вікові групи : Ч/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 50. 

Кількість учасників від одного колективу не обмежена. 

У. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА   НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

         Змагання-особисті. Проводяться відповідно до Умов, Правил змагань зі 

спортивного орієнтування. 

         Результати у кожній групі визначаються окремо. 

         Спортсмени, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

призами. 

                                          УІ. ЗАЯВКА 

          Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 9.30 до 10.30. 

 Попередні заявки до участі подаються до 21:00  10.11.16 р. електронною поштою:      

mcdutNIF@ukr.net. 

Додаткову інформацію та умови допуску до змагань буде опубліковано на 

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

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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УМОВИ 

проведення міських змагань серед учнівської молоді м. Киева   

зі скелелазіння «Підкорювачі скель». 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання проводяться з метою популяризації скелелазіння як складової 

туристсько-спортивної підготовки учнівської молоді м. Києва, перевірки 

навичок, отриманих на заняттях зі спортивного туризму, а також з метою 

покращення фізичного виховання підростаючого покоління, пропаганди 

здорового способу життя.                                       

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 26 листопада 2016 року в СШ № 102 Шевченківського 

району, за адресою: м. Київ, вул. Шулявська 10/12.  

Поіменні технічні заявки, для укладання стартового протоколу та персональних 

карток учасників, необхідно надіслати не пізніше 14:00  21 листопада 2016 

року на E-mail: mcdutnif@ukr.net  з приміткою завка на скелелазіння.                   

 

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Змагання проводяться Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму. 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань, затверджену дирекцією Центру                                                

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться у таких вікових групах: 

 

 МОЛОДША вікова група  – 2004-2005р.н. 

 СЕРЕДНЯ вікова група  – 2002-2003 р.н. 

 СТАРША вікова група  – 2000-2001 р.н. 

 вікова група  Е Л І Т А      – 1999 р.н. та старші. 

До змагань допускаються спортсмени, за наявністю медичної довідки. 

Присутність тренера (керівника команди) на змаганнях обов’язкова. Тренери 

(керівники команд) несуть персональну відповідальність за безпеку та здоров’я 

учасників на час їх перебування на змаганнях.  

Страхування учасників – обов’язкове. 

Відповідальність за безпеку трас несуть організатори та головний суддя 

змагань. 

 

 

 

УМОВИ ЗМАГАНЬ 

Вид змагань – особисті  

Завдання - подолання двох маршрутів  на швидкість. 

 

ПРОГРАМА 

mailto:mcdutnif@ukr.net
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10:00 – 10:45 – реєстрація учасників змагань ЧЖ –  12.  

11:00 -  12:45 – змагання для груп ЧЖ  -12. 

13:00  – 13:10  –нагородження переможців та призерів 

12:00 – 12:45  – реєстрація учасників змагань ЧЖ 14 – 16, Еліта. 

13.10 -  14.45  -  змагання для груп ЧЖ 14 – 16, Еліта. 

  

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
Переможець визначається за сумою часу проходження двох маршрутів (в 

кожній віковій групі окремо для юнаків та дівчат). 

Спортсмени, які посіли I – III місця в кожній віковій групі, нагороджуються 

грамотами та медалями. 

 

 

 

Форма електронної заявки: 

 

Команда __________________ 

 
№ Прізвище, ім’я Рік народження група 

1 Ступак Андрій 2003 Середня   

2 Олесько Олександра 2004  Молодша  

3 Александров Владислав 1996 Еліта 

    

    

 

Тренер                                                               Контактний телефон: 
                                     (прізвище, ініціали) 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про  відкриті міські змагання зі спортивного 

орієнтування на лижах серед учнівської молоді м. Києва  

«Чарівна лижня» 

                                       І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
  Особисті змагання серед учнівської молоді м. Києва зі спортивного 

орієнтування на лижах проводяться з метою залучення школярів до здорового 

способу життя, до регулярних занять фізичною культурою та спортом, 

популяризації спортивного орієнтування, патріотичного, духовного, виховання 

підростаючого покоління, а також виявлення найсильніших спортсменів м. 

Києва.   

                                      ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
     Змагання проводяться 18 грудня  2016  року. Місце проведення змагань буде 

повідомлено до 15 грудня  2016 року.   Початок змагань  об 11.00. 

                                      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. 

                                     ІУ. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

              Змагання проводяться на розміченій дистанції. 

              До участі у змаганнях допускаються учні навчальних закладів  

м. Києва, спортивних, туристських клубів, позашкільних навчальних закладів 

за віковими групами.          

  Вікові групи : Ч/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 50. 

Кількість учасників від одного колективу не обмежена. 

У. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА   НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

         Змагання-особисті. Проводяться відповідно до Умов, Правил змагань зі 

спортивного орієнтування. 

         Результати у кожній групі визначаються окремо. 

         Спортсмени, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та 

призами. 

                                          УІ. ЗАЯВКА 

          Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в 

день старту з 9.30 до 10.30. 

 Попередні заявки до участі подаються до 21:00  15.12.16 р. електронною поштою:      

mcdutNIF@ukr.net. 

Додаткову інформацію та умови допуску до змагань буде опубліковано на 

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

патріотичного виховання»:  www.uacenter.info. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

22 жовтня 2014 року № 1195 

 

Положення  

про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних  

навчальних закладах, які перебувають у сфері управління  

Міністерства освіти і науки України 

 

(Витяг) 

 

2. При вирішенні питання про присвоєння звання «Зразковий музей» 

беруться до уваги: 

естетичне оформлення, технічне оснащення експозиції, яка постійно 

оновлюється та доповнюється; 

наявність музейних предметів та музейних колекцій  історико-культурного 

змісту чи природи, зібраних у процесі навчальної, краєзнавчо-пошукової тощо 

роботи;  

ведення обліку музейних предметів в інвентарній книзі, повнота записів, 

шифровка експонатів; 

дотримання умов збереження музейних зібрань в експозиції та фондах музею 

(запобігання забрудненості, надмірній вологості, вицвітанню, механічним 

пошкодженням тощо); 

комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх 

архівними матеріалами, за підсумками роботи у краєзнавчих експедиціях, 

туристських походах тощо; 

проведення виставок (стаціонарних та пересувних); 

проведення в музеї просвітницької роботи (екскурсії, лекції, семінари, 

навчальні заняття тощо); 

популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації; 

залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, 

підготовки публікацій, участі у конференціях, у роботі Малої академії наук 

України, наукових товариствах тощо; 

ведення книги обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, 

навчальних занять;  

ведення книги відгуків відвідувачів;  

збереження актів (обліку) приймання-видавання експонатів;  

наявність планів роботи (річного, перспективного тощо);  

наявність картотек; 

проведення методичної роботи на базі музею.  
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8. Підрозділ управління освітою подає до комісії Міністерства освіти і 

науки України з присвоєння звання «Зразковий музей» такі матеріали: 

1) для присвоєння музеям звання «Зразковий музей»: 

клопотання щодо присвоєння музеям звання «Зразковий музей»; 

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами 

членів комісії; 

розгорнуту довідку-характеристику на кожний музей, складену з 

урахуванням вимог, зазначених у пункті 2 розділу ІI цього Положення.  

Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром  

13 х 18 см (5 – 7 шт.), які відображають загальний вигляд експозиції музею та 

окремі музейні предмети; 

2) для підтвердження звання «Зразковий музей»: 

клопотання щодо підтвердження звання «Зразковий музей»; 

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами 

членів комісії; 

звіт про діяльність музею у довільній формі (зазначити зміни в експозиції 

музею, результати пошукової, науково-дослідницької роботи, тематику 

виставок, інноваційні форми роботи за останні п’ять років). 
 

 

 

Директор 

департаменту 

  

 

                   

В.Супрун 
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УМОВИ 

проведення міського  конкурсу національно-патріотичного фото 

«В дитячих руках майбутнє України» 

до Дня збройних сил України 

 

На виконання Указу Президента України № 580/2015 «Про Стратегію Національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та «Стратегії  

Національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Наказу 

МОН України від 16.06.2015 №641 «Концепція національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді», Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» №334/2015 від 12.06.2015, 

Методичних рекомендацій МОН щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Національно-патріотичне виховання у формі конкурсу фотографії формується на 

прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, 

героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і 

спорту. 

Зокрема, хотілось би наголосити увагу на  важливості фото- та образотворчого 

мистецтва на підняття патріотизму серед населення держави, покращення бойового 

духу воїнів-захисників територіальної цілісності України.  Конкурс є однією з 

важливих форм виховної роботи, які успішно застосовуються в освітньому просторі і 

містять у собі великі потенційні можливості національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді.   

Метою  конкурсу є виховання юних патріотів України на засадах національної 

гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу 

життя, любові до краси та величі рідної землі, малої Батьківщини, поваги до 

захисників держави, батьків та дорослих, виховання дітей та молоді у дусі відданості 

Батьківщині та українському народу через відродження національних і 

загальнолюдських духовних та моральних цінностей. 

2. Мета і завдання конкурсу: 

Основними завданнями Конкурсу є: 

2.1. методами сучасного фотомистецтва показати боротьбу українського 

народу за незалежність, свободу та гідність, честь громадянина України, 

любов та вірність Батьківщини, вірність ідеалам свободи та демократії. 

2.2. популяризація та пропаганда фотографії як виду мистецтва, як засіб 

розширення і поглиблення знань про свою Батьківщину; 

2.3. заохочення до творчої діяльності учнів навчальних закладів 

 м. Києва. 

3.Умови конкурсу: 

3.1. До участі у фотоконкурсі запрошуються учні та педагоги навчальних 

закладів м. Києва; 

3.2. На конкурс подаються роботи, виконані на фотопапері 

3.3. Від одного автора приймаються не більше 10 робіт. Формат робіт - не 

менше 20x30 см. 

3.4. Зображення повинно бути навиліт, без полів, псевдопаспарту і рамок. 

3.5. На кожну фотографію автором надається електронна версія (CD з копіями 

робіт у форматі JPEG, без стискання, якість 300 dpi того ж розміру, що й 
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надана робота ). 

3.6. Фотографія не повинна містити комп’ютерну графіку, елементи монтажу, 

колажу, підписи, дати. Допускається світлова та кольорова корекція, 

мінімальне ретушування. Фотографії з підписом автора - допускаються. 

3.7. На конкурс також приймаються роботи, заздалегідь оформленні автором. 

3.8. До кожної фотографії надається інформація про автора (повністю), назва 
роботи, навчальний заклад, контактний телефон, електронна адреса.  

3.9. До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, 

релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу, пропагують погані 

звички (алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління). 

Надані на конкурс роботи не рецензуються. 

За підсумками фотоконкурсу буде оформлена фотовиставка робіт у КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» 

3.10 . Надані на фотоконкурс роботи повертаються авторам після проведення 

фотовиставки (не пізніше 01 вересня 2017 року), крім CD з електронними 

копіями робіт (залишається в організаторів фотоконкурсу). 

3.11 .  Фотографії переможців та лауреатів можуть бути використані 

організаторами конкурсу з некомерційною метою для ілюстрації буклетів 

та іншої друкованої продукції (із збереженням права інтелектуальної 

власності автора фоторобіт), яка буде розповсюджуватися безкоштовно. 

3.12 .  Фотографії, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. 

3.13 .  Надання робіт на конкурс означає згоду автора з умовами конкурсу. 

Учасники конкурсу несуть відповідальність за достеменність відомостей 

про автора робіт. Експозиція фотовиставки формується з конкурсних та 

позаконкурсних робіт. 

3.14 .  Роботи на виставку відбирає журі. 

3.15 .  Автор має право відмовитися від участі у виставці. 

3.16 . Журі зобов’язується не використовувати фотографії учасників конкурсу 

в комерційних цілях без згоди з автором. 

4. Підведення підсумків і нагородження переможців: 

4.1.   Переможці конкурсу визначаються на конкурсній основі 

4.2. Призером стає фото, яке повністю відповідає поставленим вимогам і 

вразило журі конкурсу 

4.3.    Переможці та призери конкурсу нагороджуються дипломами та 

грамотами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та національно-патріотичного виховання» 

5. Порядок і термін проведення конкурсу. 

               Конкурсні матеріали необхідно подати у КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та національно-патріотичного виховання»  (вул. 

Саперне поле, буд. № 26, каб. 13,тел. 529-31-18) чи на Е-мейл mcdut@ukr.net з 

поміткою конкурс патріотичного фото до 14.11. 2016 року. 

В листі поміщається папка з фото та заявкою навчального закладу ( назва закладу, 

автор фото) 

Роз’яснення та консультацію по питанням проведення конкурсу можна отримати  у 

відділі національного та військово-патріотичного виховання (тел. 529-31-18). 

Конкурс проводиться з 01.10. 2016 року по 25.11. 2016 року. 

mailto:mcdut@ukr.net
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КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

 

Директор    
Стешук 

Валентина Миколаївна 
тел/факс 

529-43-58 

Заступник директора  

з  навчально-виховної роботи                  

Наумова 

Оксана Юріївна 
529-41-13 

 

Заступник директора  

з  методичної роботи                               

Павлюк 

Анна Юріївна 
529-41-13 

 

Завідуючий 

 туристсько-спортивним відділом                        

Стрижак 

Олена Анатоліївна 
529-10-57 

Завідуючий  

краєзнавчо-екскурсійним відділом                         

Семенюк 

Володимир Євгенійович 
529-30-02 

 

Завідуючий відділом  національного  

та військово-патріотичного виховання 

Галашев  

Ілля Ігорович 
529-31-18 

Методист з питань музеїв   

при навчальних закладах          

Ільчишин 

Сергій Орестович 
529-31-18 

Секретар МКК                           
Губенко 

Вячеслав Іванович 
529-52-05 

Email:                                           
mcdut@ukr.net 

 
 

Сайт: www.uacenter.info 
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