
ПЛАН 

роботи Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму міста Києва 

під час  весняних канікул  2015 року 

 

№з/п 
Назва заходу 

Строки 

виконання 

Мета  

1.  

Навчально-виховний 

збір гуртківців МЦДЮТ 

(база «Юний турист») 

25-27.03.  

2015 

Підготовка збірної команди 

гуртківців МЦДЮТ до Х 

Всеукраїнського зльоту юних 

туристів-краєзнавців 

2.  

Проходження 

екологічної стежки по 

парку   Дружби народів 

23.03.2015 Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

3.  

Екскурсійний маршрут 

«Гідрологічні об’єкти   

парку Партизанської 

слави»  

23.03.2015 

Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

4.  

Відвідування 

меморіального 

комплексу   

«Биківнянські могили»  

27.03.2015 

Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

5.  

Екскурсійний маршрут 

по Липках «Особняки   

Києва» 

24.03.2015 

Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

6.  
Майстер-клас «Писанка» 

(музей Гончара) 

24.03.2015 Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

7.  

Екскурсія до музею 

Великої Вітчизняної 

війни 

26.03.2015 

02.04.2015 

Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

8.  

Практичні заняття 

«Фенологічні   

спостереження в 

природі» (Гідропарк) 

22.03.2015 

Збір матеріалів дослідницьких робіт 

для участі у Х  Всеукраїнському 

зльоті юних туристів-краєзнавців 

9.  

Навчально-тренувальний 

збір гуртківців МЦДЮТ 

з підготовки до змагань  

весняного періоду 

22-

31.03.2015 

Оздоровлення гуртківців, обмін  

досвідом у спортивному туризмі, 

краєзнавстві та спортивному 

орієнтуванні, підготовка до змагань 

та конкурсів весняного періоду  
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10.  

Екскурсія до Музею 

українського 

декоративного 

мистецтва 

27.03.2015 Ознайомлення гуртківців з 

найбільшою в Україні колекцією 

виробів зі скла 

11.  

Екскурсія до садово-

паркового комплексу   

«Феофанія» 

03.04.2015 

Знайомство з унікальним культурно-

природним ландшафтним парком, з 

метою збору матеріалів для 

написання пошукових робіт в рамках 

Всеукраїнської  краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»  

12.  

Відвідування музею 

книги та 

книгодрукарства 
23.03.2015 

Розширення світогляду гуртківців, 

вивчення історичного спадку 

українського народу 

13.  

Музей народної 

архітектури та побуту   

(Пирогово) 

04.04.2015 

Сприяння формуванню національної 

ідеї, ідеї державності України, 

відповідальності за історичний 

спадок, прилучення до розуміння 

української національної культури у 

світовій цивілізації, моральне, 

естетичне виховання  

14.  

Відвідування 

Міжнародного 

виставкового    центру: 

виставка «Кемпінг і 

туризм»                                                   

(м. Лівобережна)  

22.03.2015 

Ознайомлення з експонатами 

виставки «Кемпінг і туризм», з 

новими тенденціями  розвитку у 

сфері туризму  

15.  

Екскурсійний 

маршрут  «Труханів 

острів» 
03.04.2015 

Активний відпочинок гуртківців, 

ознайомлення  з мальовничими 

місцями рідного міста та 

екскурсійними об'єктами.  

16.  

Екскурсія до музею 

мінералів  (Київський   

геолого-розвідувальний     

коледж) 

27.03.2015 

03.04.2015 

 

Ознайомлення  гуртківців з 

дивовижним світом мінералів та 

гірських порід, їх походженням і 

властивостями; роллю каменю в 

історії цивілізацій з найдавніших 

часів до наших днів, про 

використання людиною його 

фізичних, хімічних, естетичних і 
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навіть магічних властивостей  

17.  

Проведення  міських 

змагань з техніки 

пішохідного туризму   

«Смуга перешкод»  

Голосієво) 

05.04.2015 

Залучення учнівської молоді міста 

Києва до здорового способу життя, 

підвищення туристсько-спортивної 

майстерності та виявлення кращих 

команд міста 

18.  

Одноденний 

туристський похід 

(Голосієво) 

03.04.2015 

Розширення знань гуртківців про 

природу, виховування свідомого 

ставлення до зміцнення свого 

здоров’я; забезпечення виконання 

гуртківцями заходів з охорони життя 

та здоров’я; ознайомлення з 

небаченими краєвидами, 

мальовничими місцями рідної 

місцевості; виховування 

бережливого ставлення до природи.  

19.  

Участь у  Кубку України 

зі спортивного 

орієнтування 

(м.Цюрупинск) 

23-29.03. 

2015 

Підвищення спортивної кваліфікації 

гуртківців МЦДЮТ, перевірка 

здобутих вмінь та навичок 

 

20.  

Учбові змагання з 

підготовки до техніки 

пішохідного туризму  

(Схили Дніпра) 

31.03.2015 

Перевірка здобутих вмінь та 

навичок, підготовка до змагань з 

техніки пішохідного туризму  

весняного періоду 

21.  
Пізнавальна екскурсія  

(м.Луцьк) 
20-23.03. 

2015 

Розширення знань гуртківців про 

рідний край; формування ціннісних 

орієнтацій в напрямках «Я і 

Україна» та «Природа і ми»; 

розвиток інтересу до історії 

Батьківщини; виховання почуття 

гідності та гордості за свою країну. 

 

22.  

Пізнавальна екскурсі до 

музею історичних 

коштовностей  
02.04.2015 

Розвиток у гуртківців пізнавальних 

здібностей, творчої уяви; 

розширення кругозору 

23.  
Учбова дистанція зі 

спортивного 
28.03.2015 Підготовка до змагань зі 

спортивного орієнтування, перевірка 
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орієнтування    (НВЦ ) здобутих вмінь та навичок    

24.  

Заняття з техніки 

пішохідного туризму 

(крос-похід) (Голосієво)  
31.03.2015 

Перевірка здобутих вмінь та 

навичок, підготовка до змагань з 

техніки пішохідного туризму  

весняного періоду 

25.  

Одноденний 

туристський похід 

(Биківнянські могили) 
22.03.2015 

Ознайомлення  гуртківців з 

героїчними сторінками Другої 

світової війни; виховання 

національно-патріотичних почуттів у 

підростаючого покоління. 

26.  
Екскурсія до музею 

історії Києва 
02.04.2015 

Вивчення історичного минулого, 

традицій рідного міста, формування 

передумов пошукової діяльності, 

інтелектуальної ініціативи;  

27.  

Інструкторський водний 

похід І категорії 

складності  (р.Південний 

Буг) 

21-28.03. 

2015 

Підведення підсумків семінару з 

підготовки організаторів 

спортивного туризму та інструкторів 

дитячо-юнацького туризму, 

підвищення туристсько-спортивної 

кваліфікації педагогів міста Києва -  

слухачів семінару. 

28.  

Одноденний 

туристський похід по І 

лінії оборони                      

(Конча-Заспа) 

02.04.2015 

Ознайомлення  гуртківців з 

героїчними сторінками оборони 

м.Києва; виховання патріотизму, 

дбайливого ставлення до 

оточуючого середовища 

 

Директор                                                           О.Муковніна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Наумова 529-31-18 


