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______________ № ________________ 

на № _____________ від ___________ 

Додаток 1 

до листа Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)       

 від 25.09.2015 № 063-7780 

 

 

Методичні рекомендації національно-патріотичної туристсько-краєзнавчої 

гри учнівської молоді м. Києва «Ми – майбутнє України»,  

присвяченої Дню захисника України 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО -ПАТРІОТИЧНОЇ 

ТУРИСТСЬКО- КРАЄЗНАВЧОЇ ГРИ  

 

Національно-патріотична туристсько-краєзнавча гра учнівської молоді         

м. Києва «Ми – майбутнє України» проводиться Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської  міської  

державної адміністрації), КПНЗ «Київський міський центр дитячо-юнацького 

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

26).  

ІІ. МЕТА   

 Головною метою гри учнівської молоді м. Києва «Ми – майбутнє України» є 

активізація військово-патріотичного виховання – однієї зі складових частин 

національного виховання підростаючого покоління, направленої на виконання 

державних програм патріотичного виховання дітей та молоді, а також 

впровадження інноваційних підходів у патріотичній роботі з різними категоріями 

та віковими групами учнівської молоді. 

 ІІІ. ЗАВДАННЯ 

-  формування єдиного підходу щодо суті розуміння патріотизму і 

патріотичного виховання, його цілей і засобів в сучасних умовах; 

- узагальнення і систематизація кращих традицій і передового досвіду 

діяльності навчальних закладів із національно-патріотичного, туристсько-

спортивного, краєзнавчого напрямів; 

- забезпечення системного духовно-морального виховання на цінностях 

духовної культури, героїчної боротьби українського народу за незалежність; 



- пропаганда здорового способу життя, фізично-оздоровчої активності; 

- підготовка підростаючого покоління до захисту Вітчизни 

ІV. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Гра відбудеться 13 жовтня 2015 року. 

Місце проведення гри буде оголошено на нараді представників команд,  яка 

відбудеться 6 жовтня 2015 року о 17:00 у приміщенні КПНЗ «Київський міський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» (вул.Саперне поле, 26). 

V. ПРОГРАМА ГРИ 

1. Урочисте відкриття національно-патріотичної туристсько-  

      краєзнавчої гри учнівської молоді м. Києва «Ми – майбутнє України»,  

           присвяченої Дню захисника України                                      13.00 –  13.30 

   2.   Краєзнавчо-патріотичне ралі «КОЗАЦЬКІ ЗВИТЯГИ»        13.30 – 17.00   

      3.   Стежка випробувань «ГАРТУЙСЯ З НАМИ!»                  13.30 – 17.00  

      4.    Підведення підсумків, нагородження переможців.              17.00-17.30 
VІ. УЧАСНИКИ ГРИ 

У грі беруть участь команди навчальних закладів м. Києва, туристських клубів 

та інші. 

Склад команди – 4 особи (не менше 1 дівчини). 

Команда має змогу взяти участь як у краєзнавчо-патріотичному ралі 

«КОЗАЦЬКІ ЗВИТЯГИ», так і у  Стежці випробувань «ГАРТУЙСЯ З НАМИ!» 

(за попередніми заявками). 

 

В І К О В І  Г Р У П И :  

молодша вікова група   2003- 2004 р.н.  

середня вікова група     2001 - 2002 р н.   

старша вікова група      1999 – 2000 р.н                                                     

VІІ. КЕРІВНИЦТВО ГРОЮ 

Гру  проводить  КПНЗ «Київський міський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням гри покладається на 

Головну суддівську колегію, затверджену директором.    

VІІІ. УМОВИ ДОПУСКУ КОМАНД ДО ГРИ 

        До мандатної комісії команда надає наступні документи:   медичний допуск 

спортивного диспансеру (для команд, які беруть участь у «Стежці випробувань»), 

допуск шкільного лікаря (для команд, які беруть участь тільки у «Козацьких 

звитягах»), заявку від закладу, що направляє команду. 

      Для участі у «Стежці випробувань» команда повинна мати особисті       

страхувальні системи,   захисні каски та карабіни. 

 Попередні заявки   подаються  06.10.2015 на нараді представників команд. 

Поіменна заявка подається до Головної суддівської колегії 14.10.2015 на місці 

проведення гри, не пізніше  ніж за  годину до старту. 

 ІХ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ                                                                                                  

ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 Гра проводиться відповідно до Методичних рекомендацій та додаткових 

умов.  Переможці у Краєзнавчо-патріотичному ралі «КОЗАЦЬКІ ЗВИТЯГИ», у 



кожній віковій групі визначаються за найбільшою сумою набраних балів. У разі 

однакової суми балів, перевага надається команді, яка стартувала раніше. 

Переможці у Стежці випробувань «ГАРТУЙСЯ З НАМИ!» визначаєються за 

найменшим часом подолання дистанції. У разі однакового результату, перевага 

надається команді, яка стартувала раніше. 

 Команди, що посіли призові місця у кожній віковій групі - нагороджуються 

Грамотами та призами. 
 

 

Додаток 2 

до листа Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)       

від 25.09.2015 № 063-7780 

  

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ 

національно-патріотичної туристсько-краєзнавчої 

гри учнівської молоді м. Києва «Ми – майбутнє України», 

присвяченої Дню захисника України. 

 

КРАЄЗНАВЧО-ПАТРІОТИЧНЕ РАЛІ  «КОЗАЦЬКІ ЗВИТЯГИ» 

 

 Склад команди – 4 особи (не менше 1 дівчини) 

 

Дистанція гри складена за системою «ралі», що передбачає проходження командою 

всіх етапів за часовим графіком. Робота на етапах обмежена заданим часом.   

Етап «Київ козацький» 

 (заданий час 5 хв.) 

Молодша вікова група 

 Використовуючи фотознімки об’єктів з козацької тематики (пам’ятники, 

музеї) визначити їх місця розташування на карті Києва. 

Середня  вікова група 

За описом об’єктів козацької тематики (пам’ятники, музеї) підібрати 

відповідні фотознімки та позначити місця розташування об’єктів на карті Києва. 

Старша вікова група 

За описом об’єктів козацької тематики (пам’ятники, меморіальні дошки, 

музеї) підібрати відповідні фотознімки та позначити місця розташування об’єктів 

на карті Києва. На карті Києва знайти запропоновані козацькі топоніми і визначити 

у якому районі міста вони розташовані. 

Етап «Характерники»  
(заданий час 5 хв.) 

Молодша вікова група 

Використовуючи ілюстрації або гербарій з підписаною родовою назвою 

характерних рослин Київщини, вказати рослини, які широко застосовують в 

народній медицині для  лікування та профілактики вказаних захворювань.  

Середня  вікова група 



До родової назви рослини підібрати його зображення або зразок з гербарію і 

вказати з якою метою його застосовують у народній медицині. 

Старша вікова група 

До родової назви рослини підібрати його зображення або зразок з гербарію і 

вказати з якою метою його застосовують у народній медицині. 

Етап «Лото «Козацькі столиці» 

 (заданий час 5  хв.) 

Молодша, середня, старша вікова група 

Команди отримують  таблицю та набір карток, на яких вказані: назви міст, 

що в різні періоди були козацькими столицями (Чигирин, Батурин, Глухів, 

Немирів); зображення герба цих міст; назви адміністративно-територіальних 

одиниць (область, район), в межах яких заразрозташовані колишні козацькі 

столиці; назви річок, на яких розташовані міста; імена гетьманів, за період 

керівництва яких дані міста були їх столицями; сучасні фото цих міст. 

Завдання команд: розташувати картки у відповідні клітинки таблиці. 

Козацька 

столиця 
Герб 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Річка Гетьмани Фото 

      

      

      

      

Етап «Славетні гетьмани України»  
(заданий час 5  хв.) 

Молодший вік: Використовуючи короткі характеристики, визначте прізвище 

(прізвисько) та ім’я гетьмана, зображеного на портреті. 

Середній вік: Визначити прізвище (прізвисько) та ім’я гетьмана зображеного на 

портреті.   

Старший вік: Визначити прізвище (прізвисько) та ім’я гетьмана зображеного на 

портреті. Та вказати місцевість (місто, село, селище, хутір), де він народився.   

Етап «Козацьке вбрання та амуніція»  
(заданий час 5  хв.) 

Молодша вікова група: Співставити назви елементів козацького вбрання з 

числовим позначенням цих елементів на малюнку; 

Середня вікова група: Співставити назви елементів козацького озброєння з 

числовим позначенням цих елементів на малюнку; 

Старша вікова група: Співставити назви елементів козацького вбрання та 

озброєння з числовим позначенням цих елементів на малюнку. 

Етап «Архітектурні пазли «Козацьке бароко»  

(заданий час 5  хв.) 

Молодша вікова група: Скласти пазли на яких зображені видатні пам’ятки 

архітектури України, збудовані за часів Козацької доби та Гетьманщини. 

Середня вікова група:  Скласти пазли на яких зображені видатні пам’ятки 

архітектури України, збудовані за часів Козацької доби та Гетьманщини. Назвати 

пам’ятку та місце її розташування. 



Старша вікова група: Скласти пазли на яких зображені видатні пам’ятки 

архітектури України, збудовані за часів Козацької доби та Гетьманщини. Назвати 

пам’ятку та місце її розташування. Вказати засновника (фундатора) пам’ятки. 

Етап «Козацький куліш»  
(заданий час 5  хв.) 

Молодша, середня, старша вікові групи: 

          Визначити  навпомацки, не підглядаючи у мішечки,   назву крупи, та 

оприділити, з якої крупи можна приготувати козацьку кашу. 

          Результат команди визначається за сумою балів, набраних на  всій дистанції   

  Перемогу отримує команда, яка набрала  найбільшу суму балів. У разі 

однакової суми балів перевага надається команді, яка стартувала раніше. 

    

 Стежки випробувань «Гартуйся з нами» 

Склад команди – 4 особи (не менше 1 дівчини) 

Довжина дистанції – до 400 м. 

         Команда в повному  складі долає етапи стежки випробувань .    

         Для суддівства на дистанції застосовується  безштрафна система.  

У разі помилки, учасник повертається на початок етапу, та долає його  

знову. 

Можливі етапи стежки випробувань : 

- сітка 

- зруйнований міст ; 

- підлаз; 

- перелаз; 

- умовне болото; 

- купини, жердини; 

- лабіринт; 

- десантна переправа; 

- мотузковий міст; 

- навісна переправа;  

- транспортування умовно потерпілого. 

Переможець визначається за найменшим часом подолання дистанції.  

У разі однакового результату перевага надається команді, яка стартувала раніше. 

 
 

 


