ПЛАН
масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання» з учнівської молоддю м.Києва⃰
на ІІ семестр 2018-2019 н.р.
Всі масові заходи проходять в межах міської довгострокової національно-патріотичної акції учнівської молоді «З
Україною в серці» та національно-патріотичного проекту учнівської молоді Києва «Нам Україна вища над усе!»

№
з/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Назва заходу

Термін
виконання

Учбово-практичний
семінар
з
підготовки
інструкторів дитячо-юнацького туризму та січеньорганізаторів спортивного туризму
травень
Міський конкурс відео робіт, присвячений Дню
Пам’яті Героїв Крут
Засідання міського методичного об’єднання
відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в
районах м. Києва
Міський
етап
Всеукраїнського
конкурсу
екскурсоводів музеїв навчальних закладів
«Край, в якому я живу»
Міська установча конференція зі створення
Координаційного штабу з питань національного,
військово-патріотичного виховання в м. Києві
Міська гра-конкурс «Музейний квест»
Засідання міського штабу з організації та
проведення
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
І (міський) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді «Українська революція: 100
років надії і боротьби»
Міський семінар-тренінг з підготовки виховників
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Пошуково-дослідницький марафон серед лідерів
учнівського самоврядування «Воїни світла у
моєму серці» до Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні
Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий
калейдоскоп»
Міський семінар-практикум зі спортивного
орієнтування в закритих приміщеннях для

січень

Відповідальний за
проведення

Федорченко І.І.,
Шаповалов О.М.,
Рябих С.М.,
Павлюк А.Ю.
Примаченко Д.В.,
Майдибура А.В.

15 січня

Павлюк А.Ю.

19 січня

Павлюк А.Ю.,
Майдибура А.В.,
Ільчишин С.О.

24 січня

Примаченко Д.В.

26 січня

Майдибура А.В.

лютий

Примаченко Д.В.

9 лютого

Майдибура А.В.,
Ільчишин С.О.

15-17
лютого

Примаченко Д.В.,
Алексєйчук Є.Ю.

21 лютого Примаченко Д.В.
23 лютого
15 березня

Майдибура А.В.
Шаповалов О.М.,
Загрядський О.М.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

керівників
гуртків
туристсько-спортивного
напряму
Семінар-практикум для керівників краєзнавчих
Павлюк А.Ю.,
(у т.ч. етнографічних) музеїв при закладах освіти 15 березня Майдибура А.В.,
Ільчишин С.О.
Міські військово-спортивні змагання серед
учнівської молоді міста Києва «Честь і звитяга», 16 березня Примаченко Д.В.
присвячені Дню добровольця
Кубок з туристського багатоборства учнівської
Бакута А.І.,
молоді м. Києва. Відкриті змагання зі
17 березня Смалюга Н.І.,
спортивного орієнтування. Дистанції
«За
Загрядський О.В.
вибором» та «Лабіринт»
Семінар-практикум для керівників гурткової
роботи за напрямом національно-патріотичного
виховання та керівників гуртків (роїв) козацькоПавлюк А.Ю.,
лицарського виховання «Джура», ройових – 28 березня
Примаченко Д.В.
учасників І (районного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Засідання міського штабу з організації та
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької квітень
Примаченко Д.В.
військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)
Міський (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу
звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячоПримаченко Д.В.
квітень
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
Алексєйчук Є.Ю.
(«Джура») – (молодша та середня вікові групи)
Кубок з туристського багатоборства учнівської
Шаповалов
молоді м. Києва. Відкритий чемпіонат м. Києва з
7 квітня
О.М.,Загрядський
пішохідного туризму на дистанції «Смуга
О.В.
перешкод»
Кубок з туристського багатоборства учнівської
Бакута А.І.,
молоді м. Києва. Відкритий чемпіонат м. Києва з 14 квітня
Яременко Д.В.
пішохідного туризму на дистанції «Крос-похід»
Міська першість учнівської молоді «Краєзнавчий
20 квітня Майдибура А.В.
крос-похід»
Міський туристський та краєзнавчий зліт
17-19
Павлюк А.Ю.,
учнівської молоді м. Києва, присвячений Дню
травня
зав. відділами
Києва
Засідання міського штабу та представників
команд, щодо проведення ІІ (міського) етапу
24 травня Примаченко Д.В.
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)
ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 06-10
Примаченко Д.В.
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
червня
Заступник директора
з методичної роботи

Павлюк А.Ю.

