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масових туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходів КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово- 
патріотичного виховання» з учнівської молоддю м. Києва 

на II семестр 2016-2017 н.р.

Організаційно-масова робота
Всі масові заходи проходять в рамках міської довгострокової національно-патріотичної 

акції їучнівської молоді «З Україною в серці» за напрямами: 
військово-патріотичний «На варті Вітчизни»; 
краєзнавчий «Краєзнавчі грані»; 
краєзнавчо-дослідницький «З Україною в серці» ; 
туристсько-спортивний «Туристський дух гартує молодь»; 
екологічний «Чиста країна -  дивовижна Україна»; 
педагогічний «Служити Україні — справа честі і життя!»; 
музейний «Духовна єдність поколінь»; 
волонтерський «Все для Перемоги»; 
родинний «Кожна родина з тобою, Україно»

№
з/п

Назва заходу Відповідальний 
за проведення

Термін
проведення

1. Відкритий Чемпіонат м. Києва з техніки 
лижного туризму серед юнаків та юніорів 
( І-ІІІ кл.).

Стрижак O.A. 
Калінкін О.Б. 22 січня

2. Міський урок мужності «Подвиг Героїв Крут 
як символ українського патріотизму», 
присвячений Дню пам’яті Героїв Крут

Павлюк А.Ю., 
Галашев І.І. 27 січня

3. Гра-конкурс «Музейний квест» Семенюк B.C. 28 січня
4. Волонтерська акція гуртківців Закладу «Все 

для Перемоги» до Дня Соборності України Петренко Б.А. січень

5. Засідання міського штабу з організації та 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура»)

Губенко В.І. січень

6. Всеукраїнський семінар-практикум з 
підвищення кваліфікації суддів з хортингу Галашев І.І. січень

7. Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий 
калейдоскоп» Семенюк B.C. 23 лютого

8. Засідання міського методичного об’єднання 
відповідальних за туристсько-краєзнавчу 
роботу в районах м.Києва

Стрижак O.A. лютий

9. Нарада з керівниками музеїв при навчальних 
закладах міста Києва «Зміни нормативних

Наумова О.Ю., 
Павлюк А.Ю., лютий



документів, що регламентують діяльність 
музеїв»

Тльчитнин С.О.

10. Змагання серед гуртківців Закладу 
«Я - козацького роду!»

Наумова О.Ю., 
Павлюк А.Ю., 
Галашев I.I.

лютий

11. Півфінал «Брейн-рингу» „Шевченко- 
художник” Семенюк B.C. 11 березня

12. XVII етап міської Акції учнівської молоді 
м. Києва «Пізнай свій край -  пізнай себе»

Семенюк В.С 18 березня

13. VII етап Кубку з туристського багатоборства 
учнівської молоді м.Києва. Відкриті міські 
змагання зі спортивного орієнтування у 
міжсезоння

Березовський
В.А.
Стрижак А.О. 
Калшкш О.Б.

19 березня

14. Міський семінар-практикум з підготовки 
керівників команд та суддів туристських 
змагань та зльотів з числа педагогів м. 
Києва

Шаповалов О.М. березень-
травень

15. Урок мужності серед гуртківців Закладу Галашев I.I. березень
16. 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»)

Наумова О.Ю., 
Павлюк А.Ю. березень

17. Нарада з представниками РУО щодо 
впровадження проекту «School-Cossack 
quest» серед учнівської молоді м. Києва

Наумова О.Ю., 
Павлюк А.Ю., 
Галашев I.I.

березень

18. УІІІ етап Кубку з туристського 
багатоборства учнівської молоді м. Києва. 
Чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму 
на дистанції «Смуга перешкод» ( III -  ІУ кл.)

Загрядський О.В. 8 квітня

19. Кубок України з техніки пішохідного 
туризму серед юніорів на дистанціях «Смуга 
перешкод» та «Крос-похід»

Стрижак O.A. 
Рудев I.M. 8-9 квітня

20. IX етап Кубку з туристського багатоборства 
учнівської молоді м. Києва. Чемпіонат з 
пішохідного туризму на дистанції «Крос- 
похід» (І - ІУ кл.)

Калшкш О.Б. 9 квітня

21. Фінал «Брейн-рингу» „Шевченко-художник” Семенюк B.C. 15 квітня
22. XI етап міської гри-конкурсу 

«Краєзнавчий квест» Семенюк B.C. 22 квітня

23. УІІІ етап Кубку з туристського 
багатоборства учнівської молоді м. Києва. 
Чемпіонат м. Києва з пішохідного туризму 
на дистанції «Смуга перешкод» (I -II кл.)

Шаповалов О.М. 23 квітня

24. X етап Кубку з туристсько-спортивного Федорченко I.I. 23 квітня



багатоборства учнівської молоді м. Києва. 
Відкриті міські змагання з техніки водного 
туризму

25. Конкурс на кращий звіт про доброчинну 
справу під гаслом «Добре діло» на засадах 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)

Семенюк В.Є., 
Губенко В.І. квітень

26. Засідання міського штабу з організації та 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри Сокіл»(«Джура»)

Губенко В.І. квітень

27. Міський творчий конкурс пошуково- 
дослідницьких робіт «Овіяні славою наші 
гімн, герб і прапор» присвячений річниці 
незалежності України

Губенко В.І. квітень - 
серпень

28. Міський конкурс віртуальних екскурсій 
учнівської молоді м.Києва, присвячений 
Дню Києва «Київ архітектурний»

Семенюк B.C. 10 квітня - 
15 травня

29. Міська екологічна акція «Чистий район -  
чиста столиця» Смалюга Н.І. квітень

30. 50-й ювілейний туристсько-спортивний та 
УІІ туристсько-краєзнавчий національно- 
патріотичні зльоти учнівської молоді 
м. Києва

Наумова О.Ю., 
Павлюк А.Ю., 
зав. відділами

19-21
травня

31. II етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри Сокіл»(«Джура») Губенко В.І. 20 травня

32. Міська першість учнівської молоді 
«Краєзнавчий крос-похід» (у рамках 
краєзнавчого зльоту)

Семенюк B.C. травень

33. Міська волонтерська акція «Разом до 
Перемоги»

Наумова О.Ю., 
Павлюк А.Ю., 
зав. відділами

травень

Заступник директора з НВР О. Наумова


