
 

ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих, національно-патріотичних заходів 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання» з учнівською молоддю м. Києва 

на 2016 рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Відділ, відповідальний                     

за проведення 

Термін 

проведення 

1.  

Міський семінар-практикум з питань туристсько-краєзнавчої  

роботи та національно-патріотичного виховання для 

педагогів м. Києва  

Загальний захід 22 січня 

2.  

Семінар з підготовки організаторів спортивного туризму в 

навчальних закладах та інструкторів дитячо-юнацького 

туризму з числа педагогів та студентів м. Києва  

Туристсько-спортивний 
січень - 

травень 

3.  Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»  Краєзнавчо-екскурсійний 
13 лютого 

 

4.  
Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування у 

міжсезоння 
Туристсько-спортивний 13 березня 

5.  
ХV етапу міської Акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай 

свій край – пізнай себе» 
Краєзнавчо-екскурсійний 19 березня 

6.  

Міський семінар-практикум з підготовки керівників команд 

та суддів туристських змагань та зльотів з числа педагогів 

м. Києва  

Туристсько-спортивний 
березень 

травень 

7.  
Міський творчий  конкурс пошуково-дослідницьких робіт 

«Овіяні славою наші гімн, герб і прапор» 

Національного та військово-

патріотичного виховання 

квітень - 

серпень 

8.  ІІ міський літературно-поетичний конкурс «Поетичні грані» Краєзнавчо-екскурсійний 04-29 квітня 

9.  

Чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму на дистанції  

«Смуга перешкод». Нарада представників 05.04.16 р. о 17:00 

(вівторок) 

Туристсько-спортивний 10 квітня 

10.  
Міський конкурс віртуальних екскурсій учнівської молоді м. 

Києва «Київ – місто, в  якому я живу і в яке закоханий»  
Краєзнавчо-екскурсійний 

11 квітня - 

13 травня 

11.  ІХ етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест» Краєзнавчо-екскурсійний 16 квітня 

12.  

Чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму на дистанції 

«Крос-похід». Нарада представників 19.04.16 р.  о 17:00 

(вівторок) 

Туристсько-спортивний 24 квітня 

13.  
Нарада представників команд-учасниць 49 туристського та 6 

краєзнавчого зльотів учнівської молоді м. Києва  

Туристсько-спортивний 

Краєзнавчо-екскурсійний 

26 квітня 

17:00 

14.  Міська екологічна акція «Чистий район – чиста столиця»  Захід з гуртківцями Закладу квітень 

15.  

Міський конкурс на кращий звіт про доброчинну справу під 

гаслом «Добре діло» на засадах Всеукраїнської дитячо-

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

Національного та військово-

патріотичного виховання 

квітень - 

травень 

16.  Міський екологічний рейд «Зелені легені Києва»  Захід з гуртківцями Закладу травень 

17.  
49    національно-патріотичний, туристсько-спортивний та 6 

краєзнавчий зліт   учнівської  молоді м. Києва  

Туристсько-спортивний 

Краєзнавчо-екскурсійний 
13-15 травня 

18.  
ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

Національного та військово-

патріотичного виховання 
20-22 травня 

19.  
Туристсько-спортивний зліт «Тато, мама, я – туристська 

сім’я»; 
Туристсько-спортивний червень 



№ 

з/п 
Назва заходу 

Відділ, відповідальний                     

за проведення 

Термін 

проведення 

20.  
Участь у Міжнародній волонтерській еколого-археологічній 

експедиції (замки Закарпаття) 
Туристсько-спортивний 

червень-

серпень 

21.  
Кубок з туристського багатоборства учнівської молоді  

м. Києва  
Туристсько-спортивний 

Протягом 

2016/2017 н.р. 

22.  Міські змагання учнівської молоді «Юний рятувальник»  Туристсько-спортивний 11 вересня 

23.  
ХVІ етап міської Акції учнівської молоді  

м. Києва «Пізнай свій край – пізнай себе» 
Краєзнавчо-екскурсійний 

24 вересня 

 

24.  
Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування на 

велосипедах, присвячені Всесвітньому Дню туризму 
Туристсько-спортивний 25 вересня 

25.  
Відкриті міські змагання з техніки велосипедного туризму, 

присвячені Всесвітньому Дню туризму     
Туристсько-спортивний 25 вересня 

26.  
Відкрита юнацька Першість з техніки водного  туризму,   

присвячена Всесвітньому Дню туризму  
Туристсько-спортивний 02 жовтня 

27.  
ІІ (міський) етап Всеукраїнської експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» 
Краєзнавчо-екскурсійний 03-31 жовтня 

28.  

До дня Захисника України «Національно-патріотична  

туристсько-краєзнавча гра учнівської молоді  м. Києва  

«Ми – майбутнє України!» 

Національного та військово-

патріотичного виховання 
09 жовтня 

29.  Х етап міської гри-конкурсу «Краєзнавчий квест» Краєзнавчо-екскурсійний 15 жовтня 

30.  
До Дня захисника України міські змагання з пішохідного 

туризму «Срібний карабін» 
Туристсько-спортивний 16 жовтня 

31.  
До Дня Збройних сил України комплексні міські військово-

патріотичні змагання строю та пісні  

Національного та військово-

патріотичного виховання 

листопад - 

грудень 

32.  
V міський конкурс юних екскурсоводів музеїв при 

навчальних закладах м. Києва 
Краєзнавчо-екскурсійний листопад 

33.  
Відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування  

«Естафета поколінь» 
Туристсько-спортивний 

06 

листопада 

34.  Міські змагання   зі скелелазіння «Підкорювачі скель» Туристсько-спортивний 
26 

листопада 

35.  
І (міський) тур конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій 

з активним засобом пересування «Мій рідний край» 
Краєзнавчо-екскурсійний 07-28 грудня 

36.  

Семінар-практикум з питань краєзнавчої та пошуково-

дослідницької роботи для вчителів навчальних закладів                       

м. Києва 

Краєзнавчо-екскурсійний 17 грудня 

37.  
Міські змагання зі спортивного орієнтування на лижах 

 «Чарівна лижня» 
Туристсько-спортивний 18 грудня 

38.  
Чемпіонат  міста Києва зі спортивних походів серед 

учнівської та студентської молоді  
Туристсько-спортивний 19-25 грудня 

39.  
Міська волонтерська акція «Допоможи бійцю»  

 

Національного та військово-

патріотичного виховання 

Протягом 

року 

40.  Міська волонтерська акція «Разом до Перемоги» 
Національного та військово-

патріотичного виховання 

Протягом 

року 

41.  
Міська волонтерська акція  

«Подарунок бійцю до Дня Святого Миколая»  

Національного та військово-

патріотичного виховання 
грудень 

 


