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ПЛАН 

масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів  

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

патріотичного виховання» з учнівською молоддю та освітянами м. Києва
*
  

на І семестр 2020-2021 н.р. 
 

* Усі масові заходи проходять в рамках довгострокової національно-патріотичної акції 

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

молоді міста Києва «Нам Україна вища над усе!» 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення 

Термін 

проведення 

Відповідальний за 

проведення 

1.  

Огляд музеїв, які 

підтверджують/яким 

присвоюють звання «Зразковий» 

Управління освіти 

районних в м. Києві 

державних 

адміністрацій  

вересень-

жовтень 

Майдибура А.В. 

2.  

Конкурс відеоробіт серед 

учнівської молоді м. Києва  

«Туристське життя» 

 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

 

вересень-

грудень 

Шаповалов О.М. 

3.  

Засідання міського методичного 

об'єднання відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу роботу в 

районах м. Києва  

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
15 вересня 

Адміністрація, 

завідувачі 

відділів 

4.  

Круглий стіл з громадськими 

національно-патріотичними 

організаціями та 

відповідальними за національно-

патріотичне виховання в 

районах м. Києва 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
17 вересня 

Майдибура А.В. 

Петренко Б.А. 

5.  

Міська Акція учнівської молоді  

м. Києва «Пізнай свій край – 

пізнай себе» 

«Північна околиця 

столиці» (м-н 

«Троєщина») 

19  вересня 

Кордон О.В., 

Рябих С.М., 

Лиховид О.В. 

6.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті змагання           

ТЕЦ-5 

 (метро 

«Видубичі») 

26 вересня 

Шаповалов О.М., 

Шаповалова А.К.  



м. Києва з техніки 

велосипедного туризму серед 

юнаків, присвячені 

Всесвітньому дню туризму 

7.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання з техніки водного 

туризму 

ТЕЦ-5 

 (метро 

«Видубичі») 

26 вересня 

Шаповалов О.М., 

Шаповалова А.К. 

8.  

Проведення ІI етапу 

Всеукраїнської дитячо- 

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

на Інтернет-

площинах з 29 вересня  

по 29 

листопада 

 

9.  

Районний етап Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

Заклади освіти  

м. Києва 
1-30 жовтня 

Кордон О.В. 

10.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання з пішохідного туризму 

«Срібний карабін»,  присвячені  

Дню Захисника України 

Голосіївський парк 4 жовтня 

Шаповалов О.М., 

Шаповалова А.К. 

11.  

Міський національно-

патріотичний фестиваль 

«Патріотичний Non-stoр», 

присвячений декаді заходів до 

Дня Захисника України 

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

10 жовтня 

Петренко Б.А. 

12.  
16 етап міської гри-конкурсу 

«Краєзнавчий квест» 

Маріїнський парк – 

Володимирська 

гірка 

17 жовтня 

Кордон О.В. 

Лиховид О.В., 

Рябих С.М. 

13.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання з техніки пішохідного 

туризму: особистий «Крос-

похід». 

Голосіївський ліс 18 жовтня 

Шаповалов О.М., 

Шаповалова А.К. 

14.  
Міський фестиваль педагогічної 

майстерності «KyivEdFest» 

м. Київ, вул. 

Заболотного, 144 
29 жовтня 

Адміністрація, 

зав. відділів 

15.  

Засідання міського штабу з 

організації та проведення  

І етапу Всеукраїнської дитячо- 

юнацької військово-

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

жовтень Петренко Б.А. 



патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

16.  

Міський семінар-практикум з 

підготовки керівників роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

жовтень-

листопад 

Петренко Б.А. 

17.  

Проведення районних етапів 

Міських змагань з вогневої 

підготовки серед збірних команд 

закладів освіти м. Києва  

«Вогнева підготовка», 

присвячений Дню Збройних сил 

України  

Тири на базі 

закладів освіти  

м. Києва та ГО 

жовтень  

 

Петренко Б.А. 

18.  

2 літературний конкурс 

учнівської молоді м. Києва 

«Тобі, Україно, моє слово і 

діло!» 

Заклади освіти 

м. Києва 

ІІ декада 

жовтня - 

ІІ декада 

листопада 

Кордон О.В. 

19.  

Районний етап Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської 

молоді  «Українська революція: 

100 років надії та боротьби» 

Заклади освіти  

м. Києва 

жовтень-

листопад 

Кордон О.В. 

20.  

4-й фестиваль краєзнавчого 

активу м. Києва «Свою Україну 

любіть!» 

Дитяча туристсько-

екскурсійна база 

«Юний турист»:м. Київ, 

вул. Заболотного, 144 

7-8 

листопада 

Кордон О.В., 

Рябих С.М., 

Лиховид О.В. 

21.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання з техніки 

пішохідного туризму: 

командний «Крос-похід». 

Голосіївський ліс 
11 

листопада 

Шаповалов О.М., 

Шаповалова А.К. 

22.  

Міський конкурсно-спортивний 

захід «Ми – сини твої, Україно!», 

присвячений Дню Гідності та 

Свободи 

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

21 

листопада 

Петренко Б.А. 

23.  

Кубок з туристського 

багатоборства учнівської молоді 

м. Києва. Відкриті міські 

змагання зі скелелазіння 

«Підкорювачі скель» 

ЗЗСО № 102  

(м. Київ, 

Політехнічний 

університет) 

 28 

листопада 

Шаповалов О.М. 

24.  

Районний етап Всеукраїнського 

конкурсу юних екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в 

якому я живу» 

Заклади освіти  

м. Києва 

листопад-

грудень 

Кордон О.В. 



25.  

Фінал міських змагань з 

вогневої підготовки серед 

збірних команд закладів освіти 

м. Києва  «Вогнева підготовка», 

присвячений Дню Збройних сил 

України 

«Професійно-

технічний навчальний 

заклад «Спортивно-

технічний центр 

«Відродження» 

1-4 грудня 

Петренко Б.А. 

26.  

Районний етап І туру конкурсу 

туристсько-краєзнавчих 

експедицій з активним засобом 

пересування «Мій рідний край» 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
7-24 грудня 

Кордон О.В. 

27.  

Семінар-практикум з фахової 

краєзнавчої та пошуково-

дослідницької роботи для 

освітян  м. Києва 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 
12 грудня  

Кордон О.В., 

Лиховид О.В., 

Рябих С.М. 

28.  

І (регіональний) тур 

Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді  «Українська 

революція: 100 років надії та 

боротьби» 

Місце проведення 

буде повідомлено 

додатково 

18 грудня 

Кордон О.В. 

29.  

Міський етап Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

м. Київ, вул. 

Саперне поле, 26 

ІІІ декада 

грудня 

Кордон О.В. 

Дата і місце проведення можуть змінюватись. Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

www.uacenter.infо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uacenter.infо/


ПРОЄКТ 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ З НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

УМОВИ 

проведення  національно-патріотичного фестивалю  

учнівської молоді м. Києва «Патріотичний Non-stop»,  

присвяченого декаді заходів до Дня Захисника України 

 

І. МЕТА   

Головною метою національно-патріотичного фестивалю учнівської молоді    

м. Києва «Патріотичний Non-Stop» (далі - фестиваль) є вдосконалення військово-

патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління, виховання 

молоді на прикладах мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, вшанування військових традицій і звитяг 

Українського народу, а також заохочення патріотичних громадських організацій 

до співпраці з освітніми установами. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

- впровадження інноваційних підходів у патріотичній роботі з різними 

категоріями та віковими групами учнівської молоді;  

-  обмін кращим досвідом роботи з національного та військово-

патріотичного виховання; 

- формування єдиного підходу щодо суті розуміння патріотизму і 

патріотичного виховання, його цілей і засобів в сучасних умовах; 

- узагальнення і систематизація кращих традицій і провідного досвіду 

діяльності навчальних закладів національно-патріотичного, туристсько-

спортивного, краєзнавчого спрямування; 

- забезпечення системного духовно-морального виховання на цінностях 

духовної культури, героїчної боротьби українського народу за незалежність; 

-  налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями національно-

патріотичної спрямованості;   

-  пропаганда здорового способу життя, фізично-оздоровчої активності; 

-  підготовка підростаючого покоління до захисту Вітчизни. 

  

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Дата проведення: 10 жовтня 2020 року з 10:00 до 15:00. 

Місце проведення заходу буде повідомлено додатково. 

 

ІV. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у фестивалі запрошуються  організовані групи навчальних 

закладів м. Києва, туристських клубів, представники молодіжних національно-

патріотичних організацій та інші, які очолюються керівниками. Також 



запрошуються творчі колективи позашкільних навчальних закладів для участі у 

творчих виступах. 

 

V. КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

Захід проводить  КПНЗ «Київський міський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за підтримки 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

та спільно з іншими громадськими організаціями, які займаються національно-

патріотичним вихованням дітей та молоді.  

 

              

 

Увага! Організатори заходу лишають за собою право вносити зміни у 

програму проведення фестивалю. Про такі зміни буде повідомлено заздалегідь, 

але не пізніше, ніж за три доби до початку проведення фестивалю.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            ПРОЄКТ 

 

УМОВИ                                                                                                                                

проведення міського військово-спортивного заходу «Ми - діти твої, 

Україно», присвяченого Дню Гідності та Свободи 

 

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

- формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

- набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних захиснику 

Вітчизни; 

- підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо 

захисту Батьківщини і служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України; 

- підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння 

військових професій; 

- виховання майбутніх захисників Батьківщини у бойових традиціях 

українського народу та Збройних Сил України; 

- пропаганда і популяризація серед учнівської молоді здорового способу 

життя; 

- удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді м. Києва; 

- підготовка до конкурсних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

 

ІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях запрошуються команди (рої) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій м. 

Києва (по  одній команді від закладу). 

Вікові групи учасників змагань: 

 середня вікова група (2008-2005 р.н.) 

 старша вікова група (2004-2002 р.н.) 

Склад команди – 10 осіб (8 учасників незалежно від статі, 2 керівники 

команди). 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ 

- Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації);  

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

військово-патріотичного виховання».  

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює КПНЗ 

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

патріотичного виховання»  

Співорганізатори: 

       -  Київський міський військовий комісаріат; 

       -  Київська міська організація Товариства сприяння оборони України. 



ІV. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

Змагання відбудуться 21 листопада 2020 р. Місце проведення та час заходу 

буде повідомлено заздалегідь. Про реєстрацію команд-учасниць буде повідомлено 

додатково. 

Нарада представників (керівників) команд відбудеться 05.11.2020 р. о 16.00 

у приміщенні КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання» за адресою: Київ, вул. Саперне поле, 26, 

або з використанням Інтернет-ресурсів.  

 

V. УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Заявка на участь у змаганнях подається до 16 листопада 2020 р. в 

електронному вигляді за електронною адресою: nvpv2020@ukr.net,  (завідувач 

відділу національного та військово-патріотичного виховання КПНЗ "Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання"  Петренко Богдан Андрійович, 044-529-31-18 ,067-223-41-40). 

У день приїзду команди на Змагання керівник команди подає до суддівської 

колегії такі документи: 

- поіменну заявку (Додаток); 

- страховий поліс на кожного учасника команди або колективний страховий 

поліс, медичну особисту довідку. 

Суддівська колегія не приймає документи, які не відповідають встановленій 

формі або неправильно оформлені. 

Рішення Суддівської колегії є остаточним. 

 

VІ. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ ТА КОНКУРСІВ  
- Конкурс «Строю та пісні» (старша вікова група); 

- «Впоряд» (середня вікова група); 

- Змагання «Індивідуальне перетягування линви»; 

-  Конкурс «Неповне розбирання та збирання АК»;  

-  Конкурс «Спорядження магазинів АК патронами»;  

- Змагання «Метання умовної «гранати» в приміщенні; 

-  Змагання «Згинання та розгинання рук в упорі»; 

-  Змагання «Хортинг-Фехтування» (за окремим Регламентом). 

 

VІІ .ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Змагання проводяться відповідно до додаткових Умов.  

Переможці та призери визначаються окремо в кожному конкурсі та 

змаганнях, нагороджуються кубками, медалями, грамотами та призами. 

 

VIIІ. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати на проведення заходу здійснюються за рахунок КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання в межах затвердженого кошторису витрат на 2020 рік. 

Витрати на участь команд у змаганнях –  за рахунок установи, що 

відряджає, та коштів, не заборонених чинним законодавством. 

mailto:nvpv2020@ukr.net


Додаток   

 

З А Я В К А 

на участь у міському конкурсно-спортивному заході «Ми - діти твої, 

Україно» присвяченому Дню Гідності та Свободи 

від команди   

___________________________________________________району  

м. Києва 

 

№ 

з

/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Рік 

народ

женн

я 

Місце 

навчання 

Конкурси, 

змагання 

Дата, віза 

лікаря,печатка 

1. Іванов 

Олександр 

Іванович 

2000 

р. 

  

 

 

 

Допущено 

 

2. 
 

     

.

.. 

     

9 Опанасенко Маргарита             - керівник  команди вчитель 

Антонівна                                       початкових 

                                                                                                               класів 

контактний телефон 

1 Завідова  Євгенія                       - заступник керівника ком.              вчитель фіз. 

Федорівна                                                                                              виховання 

 

контактний телефон 

 

 

Всього до змагань допущено ________________________________ осіб 

                             (кількість прописом) 

Лікар               _____________                    ____________________________ 

        (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Директор        _____________                   ____________________________ 

                          (підпис )                          (прізвище,  ім’я, по батькові) 

М.П. 

                                                                
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЄКТ 



 

УМОВИ 

проведення міських змагань з вогневої підготовки серед збірних команд 

закладів освіти м. Києва 

 

1. Мета і завдання 

Міські змагання з вогневої підготовки серед збірних команд закладів освіти міста 

Києва (далі - Змагання) проводяться в м. Києві відповідно до Міської цільової 

програми «Освіта Києва 2019-2021 роки» Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2020 рік та з метою військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді.  

Змагання  сприяють вирішенню таких завдань: 

 визначенню рівня стрілецької підготовки допризовної учнівської 

молоді; 

 навчання техніці безпечного поводження зі зброєю; 

 підготовці до конкурсного етапу «Стрільба» Всеукраїнської дитячо-

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

 залученню учнівської молоді до систематичних занять у позашкільних 

військово-спортивних стрілецьких гуртках та секціях; 

 популяризації серед учнівської молоді прикладних видів спорту як 

необхідний етап в підготовці до майбутньої служби в Збройних силах України, 

військах Національній гвардії України та інших силових структурах. 

 

2. Учасники Змагання 
До участі у змаганнях запрошуються збірні команди (переможці районного 

етапу) закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Києва, заклади 

загальної середньої та професійної освіти з посиленою військово-фізичною 

підготовкою. 

Вікові групи учасників змагань: 

 середня вікова група (2008-2005 р.н.) 

 старша вікова група (2004-2002 р.н.) 

 

3. Організація та проведення Змагання 

Організаторами проведення Змагання є  

 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

 Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»; 

 Громадська організація «Професійно-технічний навчальний заклад 

«Спортивно-стрілецький клуб «Реаліст» (за згодою). 

Партнерами проведення змагань є: 

 Національний військово-історичний музей України (за згодою); 

 Київський міський військовий комісаріат (за згодою); 

 Громадська організація «Славетні епохи України» (за згодою); 



 Київська міська організація Товариства сприяння обороні України (за 

згодою). 

Безпосереднє керівництво проведенням змагань покладається на головну 

суддівську колегію, затверджену Наказами Управлінь освіти районних в м. Києві 

державних адміністрацій (1, 2 відбірковий етапи) та Київського центру дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання (3 етап). 

Контроль за відповідністю заявок, поданих командами-учасницями змагань, 

здійснюється мандатною комісією перед початком змагань та суддівською  

колегією перед початком та в ході проведення Змагання.  

Організаційно-методичний супровід підготовки, проведення та підведення 

підсумків Змагань здійснює Комунальний позашкільний навчальний заклад 

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

патріотичного  виховання». 

 

4. Термін та місце проведення Змагань 

Змагання проводяться протягом жовтня-грудня 2020 року. 

 

Календар Змагань: 

1 відбірковий етап  (жовтень) передбачає проведення  Змагань  серед 

учнівської молоді з використанням можливостей електронних тирів та 

пневматичної зброї в кожному ЗЗСО.  

Безпосереднє забезпечення проведення 1 етапу Змагань покладається на 

адміністрації ЗЗСО та районні управління освіти із залученням представників, 

організаторів, а також закладів загальної середньої та професійної освіти з 

посиленою військово-фізичною підготовкою. 

2 районний етап (листопад) передбачає проведення  Змагань серед збірних 

команд (роїв) закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Києва, 

переможців 1 шкільного етапу (з використанням пневматичної зброї). 

Безпосереднє забезпечення проведення 2 етапу Змагань покладається на 

районні управління освіти із залученням представників, організаторів. 

3 міський етап (01 – 04 грудня) передбачає проведення  Змагань серед 

збірних команд закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Києва – 

переможців районного етапу; збірних команд закладів освіти, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), закладів загальної середньої та 

професійної освіти з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Безпосереднє забезпечення проведення 3 етапу Змагань покладається 

на Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання». 

 

5. Підведення підсумків 

Підведення підсумків Змагань в загальнокомандному та  індивідуальному 

заліку (I,II,III місця) проводиться за результатами  кожного  з етапів відповідно 



протоколів, затверджених Головною суддівською колегією, згідно з Умовами про 

проведення змагань. 

Учаснику нараховуються бали згідно з діючими правилами нарахування 

балів на навчальному місці. За умови, якщо команда виступає не у повному 

складі, відсутнім членам команди надається останнє місце і відповідна йому 

кількість балів. 

Командна першість визначається за найменшою сумою зайнятих командою 

місць на 2-х навчальних місцях практичного та теоретичного етапів.   

При рівності суми вище місце посідає команда з кращим результатом  1-х 

місць (відповідно, 2-х місць, 3-х місць). У разі рівності кількості призових місць 

перше місце визначається за найменшим часом виконання завдань теоретичного 

етапу. 

Нагородження призерів та переможців грамотами, дипломами, медалями, 

кубками та цінними подарунками здійснюється організаторами Змагань. 

Команди, які посіли I, II, III місця у командному заліку, є переможцями і 

нагороджуються дипломами та кубками. 

Учасники, які посіли I, II, III місця в особистій першості, є переможцями і  

нагороджуються грамотами та медалями. 

Нагородження буде проходити на базі Національного історико-

архітектурного музею «Київська фортеця». Дата та час повідомляється додатково. 

Нагородження команд закладів професійної освіти з посиленою військово-

фізичною підготовкою здійснює Київський міський військовий комісаріат. 

 

З питань організації та проведення Змагання можна звертатися за 

телефоном 529-31-18, 0672234140 (Петренко Богдан Андрійович, завідувач 

відділу національного та військово-патріотичного виховання).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТАКТНІ   ТЕЛЕФОНИ 

 

Директор    
Стешук                  

Валентина Миколаївна 

тел/факс 

529-43-58 

Т.в.о. заступника директора                                 

з  навчально-виховної роботи                               

Майдибура                       

Альона Василівна 

529-41-13 

 

Т.в.о. завідувача                                            

краєзнавчо-екскурсійного відділу                         

Кордон 

Олена Вікторівна 

529-30-02 

 

Завідувач відділу національного                    

та військово-патріотичного виховання 

Петренко 

Богдан Андрійович 
529-31-18 

 Завідувач 

 туристсько-спортивного відділу          

Шаповалов          

Олександр Михайлович 
529-10-57 

Секретар МКК                           
Федорченко                           

Ігор Іванович 
529-52-05 

     Email:                                           

 

mcdut@ukr.net 

 

 

Сайт                                                        www.uacenter.info 

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