ПЛАН
масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання» з учнівською молоддю та освітянами м.Києва 1
на І семестр 2019-2020 н.р.

№
з/п

Назва заходу
Огляд музеїв, які
підтверджують/присвоюють
звання «Зразковий»

1.

Засідання міського методичного
об'єднання відповідальних за
туристсько-краєзнавчу роботу в
районах м. Києва
Круглий стіл з громадськими
національно-патріотичними
організаціями
Міська Акція учнівської молоді
м. Києва «Пізнай свій край –
пізнай себе»
Міський національнопатріотичний фестиваль
«Патріотичний Non-stoр»,
присвячений декаді заходів до
Дня Захисника України
Кубок з туристського
багатоборства учнівської молоді
м. Києва. Відкриті змагання м.
Києва з техніки велосипедного
та водного туризму серед
юнаків, присвячені Всесвітньому
дню туризму
Районний етап Всеукраїнської
експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя
Батьківщина – Україна»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Місце проведення

Термін
проведення

Відповідальний
за проведення

Управління освіти
районних в м. Києві вересеньжовтень
державних
адміністрацій

Павлюк А.Ю.
Капшук Т.М.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

10 вересня

Адміністрація,
завідуючі
відділами

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

12 вересня

Павлюк А.Ю.
Капшук Т.М.

21 вересня

Майдибура
А.В., Рябих
С.М., Лиховид
О.В.

Русанівська
набережна

ДП «Льодовий
28 вересня
стадіон»
(метро «Іпподром)

Капшук Т.М.

ТЕЦ
29 вересня
(метро «Видубичі»)

Шаповалов
О.М.,
Шаповалова
А.К.,
Федорченко І.І.,
Рудєв І.М.

Заклади освіти
м.Києва

Майдибура А.В.

1-31 жовтня

Всі заходи проходять в рамках міської національно-патріотичної акції ї учнівської молоді «З Україною в серці»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

15 етап міської гри-конкурсу
«Краєзнавчий квест»
Кубок з туристського
багатоборства учнівської молоді
м. Києва. Міські змагання з
пішохідного туризму «Срібний
карабін», присвячені Дню
Захисника України
Відкритий Чемпіонат учнівської
молоді м. Києва з пішохідного
туризму на дистанції «Кроспохід» (особистий залік)
Засідання міського штабу з
організації та проведення
районних та міського етапів
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Міський семінар-практикум з
підготовки керівників роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Проведення районних етапів
Міських змагань з вогневої
підготовки «Снайпер столиці»
Районний етап Всеукраїнської
краєзнавчої акції учнівської
молоді «Українська революція:
100 років надії та боротьби»
Районний етап Всеукраїнського
конкурсу юних екскурсоводів
музеїв закладів освіти «Край, в
якому я живу»
Міський фестиваль педагогічної
майстерності «KyivEdFest»
Кубок з туристського
багатоборства учнівської молоді
м. Києва. Відкриті міські
змагання зі спортивного
орієнтування на дистанції
«Вибір»
Фестиваль краєзнавчого активу
м. Києва «Свою Україну
любіть!»

Русанівська
набережна

19 жовтня

Лиховид О.В.,
Рябих С.М.

Голосіївський парк 20 жовтня

Шаповалов
О.М.

Голосіївський ліс

26 жовтня

Шаповалов
О.М.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

жовтень

Капшук Т.М.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

жовтеньлистопад

Капшук Т.М.

Тири на базі
закладів освіти м.
Києва та ГО

жовтень
(за окремим
графіком)

Капшук Т.М.

Заклади освіти м.
Києва

жовтеньлистопад

Майдибура А.В.

Заклади освіти м.
Києва

жовтеньлистопад

м. Київ, вул.
Заболотного, 144

29 жовтня

Місце проведення
буде повідомлено 10 листопада
додатково

Адміністрація,
зав. відділами
Шаповалов
О.М.,
Загрядський
О.В.

Місце проведення
Майдибура
буде повідомлено 15-17 листопада А.В., Рябих
С.М., Лиховид
додатково
О.В.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Міський конкурсно-спортивний
захід «Ми – сини твої, Україно!»,
присвячений Дню Гідності та
Свободи
Кубок з туристського
багатоборства учнівської молоді
м. Києва. Міські змагання зі
скелелазіння «Підкорювачі
скель»
Кубок з туристського
багатоборства учнівської молоді
м. Києва. Чемпіонат міста Києва
зі спортивних походів серед
учнівської та студентської
молоді
І (міський) тур конкурсу
туристсько-краєзнавчих
експедицій з активним засобом
пересування «Мій рідний край»
Міський етап Всеукраїнської
експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя
Батьківщина – Україна»
Фінальний етап міських змагань
з вогневої підготовки серед
збірних команд закладів
загальної середньої, професійної
(професійно-технічної),
позашкільної (клуби, центри)
освіти «Снайпер столиці»,
присвячені Дню Збройних Сил
України
Семінар-практикум з фахової
краєзнавчої та пошуководослідницької роботи для освітян
м. Києва
Участь гуртківців Закладу у
Всеукраїнському конкурсі
туристсько-краєзнавчих
експедицій «Мій рідний край»
(ІІ) регіональний етап
Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді «Українська
революція: 100 років надії та
боротьби»

Заступник директора з методичної роботи

Місце проведення
буде повідомлено 23 листопада
додатково

Капшук Т.М.

ЗЗСО № 102 (м.
Політехнічний
університет)

30 листопада

Загрядський
О.В.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

1-10 грудня

Шаповалов
О.М.,
Федорченко І.І.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

4-29 грудня

Майдибура А.В.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

грудень

Майдибура А.В.

«Професійнотехнічний навчальний
заклад «Спортивно1-7 грудня
технічний центр
«Відродження»

Капшук Т.М.

м. Київ, вул.
Саперне поле, 26

21 грудня

Майдибура
А.В., Лиховид
О.В., Рябих
С.М.

грудень

Майдибура А.В.

Місце проведення
буде повідомлено грудень
додатково

Майдибура А.В.

Анна ПАВЛЮК

