
 

ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів  

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

виховання» з учнівської молоддю м. Києва⃰ 

на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

 
       *Усі масові заходи проходять в межах міської довгострокової національно-патріотичної акції 

учнівської молоді «З Україною  в серці» та національно-патріотичного проєкту учнівської молоді 

Києва «Нам Україна вища над усе!»  
  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за проведення 

1. 1 Фотовиставка, присвячена до Дня 

Соборності України «Україна – це 

ми!!!» 

16-30 січня відділ національного та 

військово-патріотичного 

виховання 

2. 2 Засідання міського методичного 

об’єднання  відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

19 січня заступники директора, 

завідувачі відділів 

3. 3 Засідання міського методичного 

об’єднання  відповідальних за 

національно-патріотичне виховання 

учнівської молоді в районах м. Києва  

20 січня заступники директора, 

завідувач відділу 

національного та військово-

патріотичного виховання 

4. 4 Міський конкурс історичних постерів 

учнівської молоді м. Києва, 

присвячений Дню пам’яті Героїв Крут 

20 січня - 

10 лютого 

відділ національного та 

військово-патріотичного 

виховання 

5. 5 Міський етап Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я 

живу»  

21 січня краєзнавчо-екскурсійний 

відділ 

6. 6 Міський семінар-практикум з 

підготовки керівників роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотич-ної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

січень-

лютий 

заступники директора, 

завідувачі відділів 

7. 7 Творчий  фестиваль «Ватра», 

присвячений пам’яті національних 

героїв  

23 лютого відділ національного та 

військово-патріотичного 

виховання 

8. 8 Міська тематична гра-конкурс 

учнівської молоді м. Києва «Музейний 

квест» 

25 лютого краєзнавчо-екскурсійний 

відділ 

9. 9 Засідання міського штабу з організації 

та проведення районних та міського 

етапів  Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

лютий директор, завідувач відділу 

національного та військово-

патріотичного виховання  

10. 10 Семінар-практикум з туристсько-

спортивної підготовки вчителів 

закладів освіти м. Києва 

лютий-

березень 

заступник директора, 

завідувач туристсько-

спортивного відділу 

11. 11 Відкриті змагання зі спортивного 

(туристського) орієнтування серед 

учнівської молоді м. Києва (онлайн) 

лютий-

березень 

туристсько-спортивний 

відділ 



12. 12 Учбово-практичний семінар з 

підготовки інструкторів дитячо-

юнацького туризму та організаторів 

спортивного туризму 

лютий-

червень 

заступник директора, 

методист туристсько-

спортивного відділу 

13. 13 Міський семінар-практикум для 

керівників музеїв історичного профілю 

при закладах освіти м. Києва 

10 березня заступник директора, 

завідувач краєзнавчо-

екскурсійного відділу 

14. 14 Міські військово-спортивні змагання 

серед учнівської молоді міста Києва 

«Честь і звитяга», присвячені Дню 

добровольця 

11 березня завідувач, методисти відділу 

національного та військово-

патріотичного виховання 

15. 15 Відкриті змагання учнівської молоді м. 

Києва зі скелелазіння 

12 березня туристсько-спортивний 

відділ 

16. 16 Міський конкурс-гра юних краєзнавців 

м. Києва «Краєзнавчий калейдоскоп» 

18 березня краєзнавчо-екскурсійний 

відділ 

17. 17 VІ фестиваль краєзнавчого активу м. 

Києва «Свою Україну любіть!» 

24-26 

березня 

завідувач краєзнавчо-

екскурсійного відділу 

18. 18 Семінар-практикум для керівників 

гурткової роботи за напрямом 

національно-патріотичного виховання 

та керівників гуртків (роїв) козацько- 

лицарського виховання «Джура», 

ройових – учасників І (районного) 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

30 березня 

 

заступники директора,  

відділ національного та 

військово-патріотичного 

виховання  

19. 19 Міський марафон учнівської молоді м. 

Києва «Моя Україна – 2027» 

квітень відділ національного та 

військово-патріотичного 

виховання 

20. 20 Відкритий Чемпіонат учнівської молоді 

м. Києва з пішохідного туризму – 

команд-ний «Крос-похід» (І-ІV кл.) 

9 квітня туристсько-спортивний 

відділ 

21. 21 Міська першість учнівської молоді 

«Краєзнавчий крос-похід» 

15  квітня завідувач краєзнавчо-

екскурсійного відділу 

22. 22 Міський конкурс учнівської молоді м. 

Києва «Перлини мого краю» 

ІІ декада 

квітня 

краєзнавчо-екскурсійний 

відділ 

23. 23 Відкритий Чемпіонат м. Києва з 

пішохідного туризму – командна 

«Смуга перешкод» (І- ІV кл.) 

23 квітня туристсько-спортивний 

відділ  

24. 24 Міський конкурс учнівської молоді м. 

Києва «Герої сьогодення», присвячений 

пам’яті героїв України ХХІ ст. 

ІІІ декада 

квітня – І 

дек. травня 

завідувач краєзнавчо-

екскурсійного відділу  

25. 25 Відкритий чемпіонат м. Києва зі 

спортивного туризму – комбінована 

дистанція «Смуга перешкод»  (І-ІІІ кл.)  

30 квітня туристсько-спортивний 

відділ  

26. 26 Засідання представників команд щодо 

проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (молодша, середня, старша 

вікові групи)  

16 травня директор, завідувач відділу 

національного та військово-

патріотичного виховання 

27. 27 Міський туристський та краєзнавчий 

зліт 

травень  

 

заступники директора, 

зав. відділів, педпрацівники 



учнівської молоді м. Києва 

28. 28 Онлайн-флешмоб «#Моя_ вишиванка», 

присвячений Всесвітньому дню 

вишиванки 

травень завідувачі відділів, 

педпрацівники 

29. 29 Міський онлайн-конкурс «Найцікавіша 

історія експоната» 

ІІ декада 

травня 

краєзнавчо-екскурсійний 

відділ  

30. 30 ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

II полов. 

травня – 

І декада 

червня 

заступники директора 

завідувач відділу 

національного та військово-

патріотичного виховання, 

педпрацівники 

 


