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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. Києва⃰ 

на ІІ семестр 2021-2022 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 

Відповідальний 

за проведення 

1.  Учбово-практичний семінар з підготовки 

інструкторів дитячо-юнацького туризму та 

організаторів спортивного туризму 

січень-

травень 
Федорченко І.І. 

2.  Міський конкурс історичних постерів, 

присвячений Дню пам’яті Героїв Крут  15-31 січня 

Петренко Б.А., 

Кубрак А.О., 

Шевчук-Зайченко М. 

3.  Міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу 

«Україна – це ми!», присвячений Дню Соборності 

України 

17-20 січня 

Петренко Б.А., 

Кубрак А.О., 

Шевчук-Зайченко М. 

4.  Засідання міського методичного об’єднання  

відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

18 січня 

Майдибура А.В., 

Кордон О.В., 

Шаповалов О.М. 

5.  Міський етап Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в 

якому я живу»  

22 січня Кордон О.В. 

6.  І тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій 

з активним засобом пересування «Мій рідний 

край» (загальноміський) 

до 31 січня 

Кордон О.В., 

Лиховид О.В., 

Рябих С.М. 

7.  Загальноміський етап Всеукраїнського конкурсу 

аматорського документального кіно «Українська 

революція: ретроспективний погляд через 100 

років» 

січень Кордон О.В. 

8.  Міський семінар-практикум з підготовки 

керівників роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

січень-

лютий 

Майдибура А.В., 

Петренко Б.А. 

9.  Конкурс відеоробіт серед учнівської молоді           

м. Києва  «Туристське життя» 

січень-

квітень 

Шаповалов О.М., 

Бубнов С.В. 

10.  ІІ (міський) етап всеукраїнського огляду музеїв 

при закладах освіти України 

до 15 

лютого 
Кордон О.В. 

11.  Творчий  фестиваль «Ватра», присвячений пам’яті 

національних героїв 22 лютого 

Петренко Б.А., 

Кубрак А.О., 

Шевчук-Зайченко М. 

12.  Міська тематична гра-конкурс учнівської молоді    

м. Києва «Музейний квест» 26 лютого 

Кордон О.В., 

Рябих С.М., 

Ясна О.В. 



13.  Засідання міського штабу з організації та 

проведення районних та міського етапів  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

лютий 
Стешук В.М., 

Петренко Б.А. 

14.  Семінар-практикум з туристсько-спортивної 

підготовки вчителів закладів освіти м. Києва 

лютий-

березень 

Майдибура А.В., 

Шаповалов О.М. 

15.  Міський семінар-практикум для керівників музеїв 

військово-історичного та широкого історичного 

профілю при закладах освіти м. Києва 

11 березня 
Майдибура А.В., 

Кордон О.В. 

16.  Міські військово-спортивні змагання серед 

учнівської молоді міста Києва «Честь і звитяга», 

присвячені Дню добровольця 

12 березня 
Петренко Б.А., 

методисти відділу 

17.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкриті змагання учнівської 

молоді м. Києва зі спортивного орієнтування –

«Вибір»  

13 березня 
Шаповалов О.М., 

Бакута А.І. 

18.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкриті змагання учнівської 

молоді м. Києва зі скелелазіння 

13 березня 
Шаповалов О.М., 

Загрядський О.В. 

19.  Міський конкурс-гра юних краєзнавців м. Києва 

«Краєзнавчий калейдоскоп» 
19 березня 

Кордон О.В., 

Рябих С.М. 

20.  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») 

31 березня 

 

Майдибура А.В., 

методисти, 

керівники гуртків 

відділу  

21.  Міська першість учнівської молоді «Краєзнавчий 

крос-похід» 
9  квітня Кордон О.В. 

22.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкритий Чемпіонат учнівської 

молоді м. Києва з пішохідного туризму – 

командний «Крос-похід» (І-ІV кл.) 

10 квітня 
Шаповалов О.М., 

Бакута А.І. 

23.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкритий Чемпіонат м. Києва з 

пішохідного туризму – командна «Смуга 

перешкод» (І-ІV кл.) 

17 квітня 

Шаповалов О.М., 

Яременко Д.В. 

 

24.  Кубок з туристського багатоборства учнівської 

молоді м. Києва. Відкриті змагання м. Києва з 

пішохідного туризму – «Смуга перешкод» 

(особиста) 

30 квітня 
Шаповалов О.М., 

Рудєв І.М. 

25.  Міський конкурс учнівської молоді м. Києва 

«Українці в лавах Об’єднаних Націй перемогли 

ІІІ декада 

квітня –  

Кордон О.В.,  

Овчинников Е.В. 



агресора», приурочений Дню пам’яті та 

примирення і перемозі над нацизмом у ІІ світовій 

війні 

І декада 

травня 

26.  Міський конкурс учнівської молоді м. Києва 

«Перлини мого краю» 

ІІ декада 

квітня 

Рябих С.М., 

Ясна О.В. 

27.  Засідання міського штабу та представників команд 

щодо проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (молодша, 

середня, старша вікові групи) 

травень 

Стешук В.М.,  

Майдибура А.В., 

Петренко Б.А. 

28.  Міський туристський та краєзнавчий зліт 

учнівської молоді м. Києва 13-15 

травня 

Майдибура А.В., 

завідувачі відділів, 

методисти, 

керівники гуртків 

29.  Онлайн-флешмоб «#Моя_вишиванка», 

присвячений Всесвітньому дню вишиванки 17 травня 

Петренко Б.А., 

методисти, 

керівники гуртків 

30.  Міський онлайн-конкурс «Найцікавіша історія 

експоната» 
ІІ декада 

травня 

Кордон О.В.,  

Рябих С.М., 

Ясна О.В. 

31.  ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

(молодша, середня та старша вікові групи) 
II половина 

травня 

Майдибура А.В., 

Петренко Б.А., 

зав. відділів, 

методисти, 

керівники гуртків  

 

 

Т.в.о. заступника директора  

з навчально-виховної роботи                                                   Майдибура А. В. 

 

Дата, формат проведення заходів може змінюватись.  

Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті та сторінці соціальної мережі  

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

патріотичного виховання»:   

 

www.uacenter.infо, 

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

 

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

