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Вступ 

 
У 2020/2021 навчальному році комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 

краєзнавства учнівської молоді» працював відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2». 

У період карантину, колектив закладу, керуючись у своїй роботі 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», обласною 

Цільовою програмою з національно-патріотичного виховання на                     

2017-2020 роки в закладах освіти області, спрямував свою роботу на 

підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації 

Державного стандарту. 

Основним джерелом інформаційного забезпечення                          

2020/2021 навчального року була мережа Інтернет. Діяльність Центру 

висвітлювалась на власному веб-сайті. 

У 2020/2021 навчальному році в закладі працювало 35 педагогічних 

працівників, з них за сумісництвом – 16. Діяльність педагогічного колективу 

була спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення 

сприятливих умов для навчання та виховання інтелектуальних і творчо 

обдарованих дітей. 

Згідно з навчальним планом 2020/2021 навчального року в закладі 

працювало 55 гуртків (661 здобувач освіти), серед них в районах, містах, ОТГ 

області – 8 гуртків з охопленням 96 дітей. 

Заняття в гуртках було розпочато з 15 вересня 2020 року. Гурткова 

робота проводилась в комунальному позашкільному навчальному закладі 

«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 

учнівської молоді» та, згідно з договорами про співпрацю в галузі освіти, на 

базах закладів загальної середньої освіти (ЗНЗ №№ 2, 3, 12, 13, 17, 20, 28, 29, 

34, ліцей № 32), клубу «Золоті колеса», комунального закладу «Чернігівський 

навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради, Чернігівського 
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ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Чернігівського Центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей, комунального закладу 

»Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради. 

Здобувачі освіти навчались за Типовими програмами національно-

патріотичного, туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України та Українським 

державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і 

туризму учнівської молоді, програмами гуртків «Юні джури» та «Юні 

патріоти», затвердженими науково-методичною радою Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. 

Ушинського. 

Плани роботи керівників гуртків відповідали вищезазначеним програмам, 

враховуючи освітній рівень гуртка, та були затверджені директором 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно-

патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді». 

Заняття в гуртках проводились відповідно до постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року  № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2, листа Міністерства освіти і науки України від 28 

серпня 2020 року № 6/1054-20 «Щодо рекомендацій з питань організації 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному 

році». 

Освітній процес в комунальному позашкільному навчальному закладі 

«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 

учнівської молоді» було організовано відповідно до наказів від 19 жовтня 2020 

року № 69 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ», від 30 жовтня 2020 року № 714 «Про організацію освітнього 

процесу в ПНЗ «Центр НПВТКУМ» в період карантину», від 17 листопада 

2020 року № 73 «Про організацію освітнього процесу в ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» в період карантину», від 06 січня 2021 року № 02 «Про організацію 

освітнього процесу в період карантину» (з 08 січня 2021 року до 25 січня 2021 

року включно, заборонено відвідування закладу), від 25 січня 2021 року № 10 

«Про відновлення освітнього процесу в ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

Для узагальнення, закріплення набутих знань та навичок здобувачів освіти 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ» в 2020/2021 навчальному році заплановано та 

проведено масові заходи з учнівською молоддю, а саме: 
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№ 

з/п 
Назва заходу Дата і місце проведення Відповідальні 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1 

Відзначення 77-ої 

річниці визволення 

Чернігівщини від 

нацистських 

загарбників. 

21 вересня 2021 року 

м. Чернігів 

Меморіал Слави 

Тетяна 

Матвійчук 
20 

2 

Захід до  Всесвітнього 

Дня туризму для 

здобувачів освіти. 

25-27 вересня 

2020 року 

д/ «Юний турист» 

(с. Количівка 

Іванівської ОТГ 

Чернігівського району) 

Інна 

КРГАНСЬКА, 

керівники 

гуртків 

28 

3 

Змагання зі 

спортивного туризму: 

- з техніки 

велосипедного 

туризму; 

- з техніки 

пішохідного туризму. 

07 – 09 жовтня 

2020 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

 

 

 

Валерій 

Ушак 

 

Оксана 

Кузьменко 

 

 

 

 

36 

 

111 

4 
Виховний захід «Свято 

мужності та відваги». 

12 жовтня 

2020 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

 

Тетяна 

Матвійчук 
10 

5 

Заходи з вшанування 

пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 

років в Україні. 

Листопад 

2020 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Керівники 

гуртків 
54 

6 
Конкурс 

«Спецзавдання». 

23 грудня 

2020 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Олександр 

Єфименко 
123 

7 

Заходи в рамках 

Всеукраїнської акції  

«16 днів проти 

насильства». 

16-31 грудня 

2020 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Інна 

Курганська 
46 
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№ 

з/п 
Назва заходу Дата і місце проведення Відповідальні 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

8 Змагання краєзнавців. 

26 – 31 січня 

2021 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Вікторія 

Кравчук 
316 

9 
Змагання з 

боулдерінгу. 

23 – 25 березня 

2021 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Дмитро 

Сидько 
142 

10 
Конкурс «Привітаймо 

жінок зі святом». 

02 – 08 березня  

2021 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

 

Оксана 

Кузьменко 
37 

11 
Конкурс «Привітаймо 

маму зі святом». 

05 – 11 травня  

2021 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Інна 

Курганська 
29 

12 
Змагання з 

пішохідного туризму. 

01 – 03 червня  

2021 року 

ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» 

Олександр 

Єфименко 
 

13 

Туристсько-

краєзнавчий вишкіл: 

рейд-похід 

«Козацькими 

стежками». 

07 – 13 червня 

2021 року 

д/т «Юний турист» 

(с. Количівка 

Іванівської ОТГ 

Чернігівського району) 

Володимир 

Курганський 
103 

14 

Профілактичний захід 

з метою запобігання 

правопорушень та 

ризикованої поведінки 

серед здобувачів 

освіти із залученням 

інспекторів відділу 

зв’язків з 

громадськістю 

управління патрульної 

11 червня 2021 року 

д/т «Юний турист» 

(с. Количівка 

Іванівської ОТГ 

Чернігівського району) 

 

Інна 

Курганська 
64 
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№ 

з/п 
Назва заходу Дата і місце проведення Відповідальні 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

поліції в Чернігівській 

області ДПП та 

інспектора 

вибухонебезпечної 

служби ГУНП в 

Чернігівській області. 

 

Методистами, керівниками гуртків ПНЗ «Центр НПВТКУМ» були 

проведені заняття, бесіди, лекції, виховні години, масові заходи щодо: 

відзначення 76-ої річниці вигнання нацистських окупантів з України, 77-ої 

річниці визволення Чернігівщини та 79-ої річниці партизанського руху на 

території України, святкування Всесвітнього Дня туризму, відзначення Дня 

Захисника України, пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 

років, акцію «Запали свічку» - до Дня пам’яті жертв Голодомору, відзначення 

Дня Української армії та Дня Українського козацтва, Дня Соборності України, 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної сотні, 35-х роковин Чорнобильської трагедії. 

На жаль, у зв’язку з епідемічною ситуацією в 2020/2021 навчальному році 

було проведено 21 навчально-тренувальну подорож з охопленням        222 дітей. 

У 2020/2021 навчальному році проведено обласні масові заходи різних 

напрямів туристсько-краєзнавчої та національно-патріотичної роботи (в 

режимі онлайн, заочно): 

- обласний етап Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 

серед учнівської та студентської молоді; 

- І (обласний) тур щорічного Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край»; 

- обласний тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»; 

- обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів 

освіти «Край, в якому я живу»; 

- обласна краєзнавчо-патріотична акція учнівської молоді «Від роду і до 

роду збережем традиції народу»; 

- І (обласний) етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (молодша вікова група); 

- І (обласний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і боротьби»; 
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- обласний творчий конкурс «Туристський калейдоскоп»; 

- ІІ (обласний) онлайн-етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2020 році (старша і середня вікові 

групи); 

- обласна онлайн-нарада щодо участі роїв в ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») у 2020 році (старша і середня вікові групи); 

- обласний зліт-змагання зі спортивного туризму серед педагогічних 

працівників закладів освіти Чернігівщини та організаторів туристсько-

спортивного блоку Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») (в режимі онлайн); 

- обласний зліт переможців ІІ (обласного) (заочного) туру конкурсу 

краєзнавчо-дослідницької робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» в режимі онлайн; 

- обласний етап Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців в 

режимі онлайн; 

- обласний семінар для організаторів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в районі, місті, ОТГ (старша і 

середня вікові групи) в режимі онлайн; 

- ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2021 році (старша і середня вікові 

групи) в онлайн-режимі. 

Проведені заходи широко висвітлювались на сайтах Управління освіти і 

науки облдержадміністрації, комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 

учнівської молоді».  

Змістовний відпочинок і оздоровлення дітей в області є одним із важливих 

завдань ПНЗ «Центр НПВТКУМ». У період карантину оздоровлення і 

відпочинок дітей Чернігівської області на базі дитячого табору «Юний 

турист» (с. Количівка Іванівської ОТГ Чернігівського району) в рамках 

обласної літньої школи для обдарованих і талановитих дітей та дитячого 

оздоровчого табору «Зміна» (смт Седнів Чернігівського району) для вихованців 

інтернатних закладів області – дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування - не відбувалося. 

В Чернігівській області в 2020/2021 навчальному році налічувалось 399 

туристсько-спортивних, туристсько-краєзнавчих та військово-патріотичних 

гуртків (5529 здобувачів освіти, що складає 5,4% від загальної кількості 

здобувачів освіти). У порівнянні з попереднім навчальним роком загальна  

кількість гуртків зменшилась на 268 одиниць (4249 вихованців). Більшу 

частину з них складають гуртки туристсько-спортивні – 168 (2199 здобувачів 
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освіти, 2,1%), на другій позиції – військово-патріотичні – 142 (2036 здобувачів 

освіти, 2%), на третій – краєзнавчі гуртки – 84 (1219 здобувачів освіти, 1,2%). 

Варто відзначити, що масовим видом спортивного туризму в області є 

пішохідний туризм – 85 гуртків (14038 вихованців), що складає 1% від загальної 

кількості здобувачів освіти. 

Традиційний обласний зліт-змагання зі спортивного туризму серед 

педагогічних працівників закладів освіти Чернігівщини та організаторів 

туристсько-спортивного блоку Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відбувся 17-19 лютого 2021 року на базі 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ» в онлайн-режимі. У зльоті-змаганнях взяло участь      

11 команд з Талалаївської, Куликівської, Височанської об’єднаних 

територіальних громад, Борзнянської (4), Семенівської міських рад та міст 

Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського. Перемогу в загальному заліку 

здобула команда з Талалаївського закладу загальної середньої освіти                 

І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Прилуцького району, ІІ місце – 

команда позашкільного навчального закладу «Ніжинський Центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді» Ніжинської міської ради, ІІІ місце – команда 

комунального позашкільного закладу освіти «Чернігівський Центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

Чернігівської міської ради. 

З метою формування здорового способу життя і пропаганди спортивного 

туризму серед учнівської та студентської молоді, підвищення рівня 

туристської майстерності учасників змагань, та відповідно до Плану 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік, команда Чернігівської області 06-09 липня 

2021 року взяла участь у 50-му Чемпіонаті України з пішохідного туризму 

серед юнаків, який відбувся у м. Світловодську Кіровоградської області. 

Команди змагались на двох дистанціях: «Смуга перешкод» та «Крос-похід». В 

загальному заліку Чернігівська область посіла 2 місце, поступившись команді 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді»  (м. Київ), третьою стала команда 

Миколаївської області. 

З метою формування здорового способу життя і пропаганди спортивного 

туризму, виховання в учнівської молоді любові до рідного краю, бережливого 

ставлення  до духовної спадщини українського народу, виховання почуття 

патріотизму та бажання ділитися своїм досвідом з іншими ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» з 01 січня 2021 року до 15 березня 2021 року включно провів 

обласний творчий конкурс «Туристський калейдоскоп» (заочно). Конкурс 

відбувся у трьох номінаціях «Нарис», «Фотографія», «Відеоролік». Для всіх 

номінацій були обрані три теми: «Відомі люди малої батьківщини», 

«Подорожуємо Україною» та «Чарівний світ природи рідного краю». 
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Були визначені переможці конкурсу та нагороджені дипломами                     

І-ІІІ ступенів комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 

молоді». Даний конкурс продовжить свою роботу у 2021/2022 навчальному 

році . 

Одним з видів діяльності ПНЗ «Центр НПВТКУМ» з краєзнавчого напряму 

роботи є пропаганда та розвиток краєзнавства, організація та проведення 

обласних етапів Всеукраїнських заходів, музейної та екскурсійно-

просвітницької діяльності. Показником розвитку краєзнавства серед  

учнівської молоді є робота краєзнавчих гуртків. 

У 2020/2021 навчальному році в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти працювало 84 краєзнавчі гуртки, з охопленням                  

1219 здобувачів освіти (1,2% від загальної кількості дітей шкільного віку).  

Серед краєзнавчих гуртків найбільш масовими є гуртки історичного 

краєзнавства. 

У Всеукраїнських, обласних та місцевих туристсько-краєзнавчих 

експедиціях, акціях, рухах взяли участь 2245 учасників (2,2% від загальної 

кількості здобувачів освіти). 

Найбільш масовою експедицією Чернігівщини є краєзнавча експедиція 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

Представники Чернігівської області на Всеукраїнському рівні (за 2020 рік) 

даної експедиції отримали одне перше, два других і два третіх місць                 

(м. Прилуки, м. Ніжин, м. Новгород-Сіверський, ПНЗ «Центр НПВТКУМ»). 

Підсумком роботи Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» за 2020 рік стало проведення 28 квітня                

2021 року обласного зльоту переможців ІІ (обласного) (заочного) туру 

конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

За шість років набула популярності обласна краєзнавчо-патріотична 

акція учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу». За ці 

роки на конкурс надійшло близько 500 творчих робіт. Як підсумок, було 

відкрито дві виставки дитячих творчих робіт: 01 червня 2021 року – в 

приміщенні Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника 

Михайла Коцюбинського (до Міжнародного Дня захисту дітей) і 20 серпня 

2021 року – в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія 

Галагана (з нагоди 30-ої річниці Незалежності України). 

Десять років проводиться І (обласний) тур щорічного Всеукраїнського 

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування «Мій рідний край». У період карантину 

туристсько-краєзнавчі експедиції не проводились і роботи на обласний тур 

конкурсу не надійшли. 
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Знання і вміння, набуті в туристсько-краєзнавчих гуртках, юні краєзнавці 

мали можливість продемонструвати під час обласного етапу Всеукраїнського 

зльоту юних туристів-краєзнавців, який відбувся 05-06 травня 2021 року в 

режимі online. В обласному етапі взяло участь 70 учасників із закладів освіти 

Борзнянської, Ічнянської, Коропської, Куликівської, Понорницької, Сновської 

територіальних громад, міст Ніжина та Чернігова. У комплексному заліку 

обласного етапу перемогла команда «Нащадок» Ічнянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради, другою стала 

команда «Рандеву» позашкільного навчального закладу «Ніжинський Центр 

туризму та краєзнавства учнівської молоді» Ніжинської міської ради, а 

третьою – команда «Легіон» Борзнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Христини Алчевської Борзнянської міської ради. 

У зв’язку з недостатнім фінансуванням команда-переможець обласного 

етапу у ХІІІ Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців участі не 

брала. 

Координатором в області з національно-патріотичного виховання є ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ». На даний час цей напрям роботи посів чільне місце в 

діяльності багатьох закладів туристсько-краєзнавчого напрямку. Протягом 

останнього часу впроваджуються нові ефективні форми і методи роботи з 

дітьми з патріотичного виховання з виконання обласного плану заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти 

України (з урахуванням нової редакції обласного плану заходів на 2019/2020 

навчальний рік). 

В області працюють гуртки: «Юні захисники Вітчизни», «Юні 

патріоти», «Юні козачата», «Джура», «Військово-історичні», «Хортинг» та 

пошукові об’єднання. 

У 2020/2021 навчальному році в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти працювало 142 гуртки військово-патріотичного 

спрямування з охопленням 2036 здобувачів освіти (2% від загальної кількості 

дітей шкільного віку). Найбільш масовими є гуртки: «Джура», «Юні захисники 

Вітчизни», «Юні патріоти». 

Для розв’язання завдань по впровадженню Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» в період карантину провів online семінари, дистанційно надавав 

методичну допомогу (в режимі online) районам, містам, ОТГ в організації 

даної гри. 

З метою підготовки та якісної організації проведення шкільних, районних 

(міських) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») та підвищення фахової майстерності педагогічних 

працівників у закладах освіти області 26 березня 2021 року ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» на базі закладу провів обласний семінар для організаторів І етапу 
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гри в online режимі. У семінарі брали участь спеціалісти органів освіти 

територіальних громад Чернігівської області, відповідальні за організацію та 

проведення гри «Сокіл» («Джура»). 

18-25 травня 2021 року ПНЗ «Центр НПВТКУМ» організував і провів              

ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») в online режимі для двох вікових груп (середня і старша). 

На підставі зведеного протоколу ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в online 

режимі для двох вікових груп (середня і старша) були визначені переможці і 

призери гри та нагороджені Дипломами Управління освіти і науки 

облдержадміністрації: 

І місце – «Братство імені Івана Сірка» Талалаївського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Прилуцького району 

Чернігівської області (середня вікова група); 

І місце – «Золотий рій» Бахмацького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 1 Бахмацької міської ради (старша вікова група); 

ІІ місце – «Соколи» Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 

Чернігівської області (середня вікова група); 

ІІ місце «Сіверяни» Новгород-Сіверської гімназії № 1 імені                                  

Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 

(старша вікова група); 

ІІІ місце – «Патріот» Бобровицького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 1 Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської 

області (середня вікова група); 

ІІІ місце – «Ічнянські соколи» Ічнянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради (старша вікова група). 

Команди, які вибороли перші місця, брали участь у Всеукраїнському етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») - «Джура-2021» (старша і середня вікові групи). 

З метою подальшого розвитку форм і методів виховної роботи в роях та 

закладах освіти в цілому, удосконалення методологічних підходів до змісту 

роботи роїв, реального розвитку соціальної згуртованості суб’єктів 

освітнього процесу, шляхів підвищення престижу соціально корисної праці 

дітей та молоді, формування їх лідерських якостей ПНЗ «Центр НПВТЕКУМ» 

з грудня 2020 року по квітень 2021 року провів І (обласний) етап 

Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша 

вікова група). 

Переможцем став рій «Бджілки» Чернігівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради Чернігівської області.  



12 

 

На базі Центрального табору туристського активу учнів України 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді (с. Осій Іршавського району 

Закарпатської області) відбувся Збір активістів гри «Сокіл» («Джура») – 

Школа джур козацьких» «Котигорошко». Рій Чернігівської області через 

об’єктивні причини участі у Зборі не брав. 

З метою громадянського виховання дітей та молоді на засадах історичної 

правди про боротьбу українського народу за державну незалежність, 

формування ціннісних орієнтирів і почуття патріотизму дітей та молоді на 

прикладах боротьби українського народу за самовизначення, соборність та 

державність України, сприяння збереженню історичної пам’яті, ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» провів у 2020/2021 навчальному році І (обласний) тур 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 

років надії і боротьби». У рамках акції здобувачі освіти області проводили 

краєзнавчу, пошуково-дослідницьку роботу, збирали статистичну інформацію, 

фактичні матеріали, працювали в архівах, бібліотеках та музеях. На 

Всеукраїнському рівні Чернігівська область в рамках вищезазначеної акції 

отримала ІІІ місце за напрямок «Українська революція – доба національного 

державотворення». 

За підсумками обласного туру акції 30 березня 2021 року було проведено 

засідання «Круглого столу» за 2018-2020 роки в режимі online. 

Серед різних напрямів роботи закладу значна увага приділяється 

методологічному забезпеченню діяльності музеїв при закладах освіти області. 

Вони є дієвим засобом у патріотичному вихованні учнівської молоді та 

джерелами додаткової інформації до вивчення програмного матеріалу. 

Музеї позитивно впливають на підвищення освітнього і культурного рівня 

учнівської молоді, сприяють залученню її до наукової діяльності, заохочують 

до вивчення та збереження історико-культурних пам’яток рідного краю. 

Заняття та заходи, що проводяться на базі музеїв, розкривають 

можливості вихованців щодо розвитку творчих здібностей та формування 

національної свідомості. З 01 листопада 2020 року до 01 лютого 2021 року 

відбувся І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я живу». Даний конкурс продемонстрував  стан 

музеїв області та їх важливе значення в справі національно-патріотичного 

виховання, всебічного розвитку та творчої реалізації учнівської молоді. 

Переможці І (обласного) туру конкурсу 23-24 березня 2021 року взяли 

участь в ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» в режимі online, який відбувався 

на базі Миколаївського обласного Центру національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. 
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Юні екскурсоводи Чернігівщини гідно представили свою область, 

отримавши два перші місця в номінаціях: музеї військово-історичного профілю 

та музеї історичного профілю. 

В 2020/2021 навчальному році при закладах освіти області існувало 92 

музеї. З них 83 – на базі закладів загальної середньої освіти, 4 – у закладах 

позашкільної освіти, 5 – професійної (професійно-технічної) освіти. Мали 

звання «Зразковий музей» - 25. 

Методична робота серед працівників освіти з національно-патріотичного 

та туристсько-краєзнавчого напрямку в області в період карантину була 

спрямована на впровадження сучасних педагогічних технологій у практику 

позашкільного закладу, збереження освітнього процесу, надання конкретної 

адресної методичної допомоги керівникам гуртків. 

Методисти, керівники гуртків протягом карантину виконували свої 

посадові обов’язки, організовували освітній процес за допомогою дистанційних 

технологій, складали та корегували навчальні плани, проводили масові очно-

заочні заходи, викладали матеріал під час скайп-конференцій, розробляли та 

надсилали здобувачам освіти вікторини, відео уроки, організовували online 

екскурсії. Під час карантину методисти, керівники гуртків проводили активну 

організаційну роботу, спрямовану на те, щоб зробити дозвілля дітей, 

обмежених карантином, більш цікавим і змістовним. 

Під час карантину більшість масових заходів, які проводив ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» відбувались в online режимі. 

За даними звітів в 2020/2021 навчальному році в центрах туризму області 

працювало 90 педагогів, 75 педагогів, для яких позашкільний заклад – основне 

місце роботи. Середній вік педагогів позашкільних закладів освіти області 

складає 47 років, в ПНЗ «Центр НПВТКУМ»  49 років. В Центрі працюють 

досвідчені педагоги, 75% працівників мають педагогічний стаж понад 20 років, 

понад 10 років – 15%, понад 3 роки – 10%. 

Про професіоналізм педагогів ПНЗ «Центр НПВТКУМ», які працюють зі 

здобувачами освіти в спортивному туризмі, свідчить їхня туристська 

кваліфікація. 

В 2020/2021 навчальному році в закладі працював 1 кандидат в майстри 

спорту України, 4 педагоги мають І спортивний розряд, 2 – ІІ спортивний 

розряд, 11 – мають досвід керівництва походами І категорії складності, 5 – ІІ 

категорії, 4 – ІІІ, 1 – IV-V категорії складності. 

Суддівська кваліфікація педагогічного персоналу Центру: 

суддя І категорії – 5; 

суддя ІІ категорії – 8. 

В закладі працювало 6 методистів, всі вони мають «вищу категорію», 8 

керівників гуртків, один з яких має звання «керівник гуртка-методист». 
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Важливим напрямком підвищення кваліфікації вчителів (керівників 

гуртків, методистів) є участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело 

творчості». В 2020/2021 навчальному році у вищезазначеному конкурсі в 

номінації «Керівник гуртка туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної 

освіти» Луганцева М.А. посіла ІІІ місце. 

Поряд з такими традиційними формами методичної роботи, як 

проведення семінарів, нарад, «круглих столів» ПНЗ «Центр НПВТКУМ» для 

підвищення туристської та краєзнавчої майстерності педагогів в 2020/2021 

навчальному році проводив методичні дні для педагогів закладу з 

використанням сучасних технологій. 

Усвідомлюючи роль ПНЗ «Центр НПВТКУМ» як координаційного закладу 

області з національно-патріотичного виховання та туристсько-краєзнавчої 

роботи, в 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив буде працювати 

над проблемою удосконалення професійної майстерності, кваліфікації 

педагогічних працівників та підвищення результативності освітнього процесу 

засобами патріотично-виховної та туристсько-краєзнавчої роботи з 

урахуванням постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України від  22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2», 

листа Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2020 року № 6/1054-

20 «Щодо рекомендацій з питань організації освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році». На випадок необхідності, 

освітній процес в ПНЗ «Центр НПВТКУМ» буде організовано за допомогою 

дистанційних технологій. 

Для реалізації цього завдання педагогічний колектив Центру буде 

проводити відповідну методичну, організаційно-масову, освітню роботу, 

заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за 

напрямами діяльності закладу. 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

Указами Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «про Стратегію 

національно-патріотичного виховання», «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», обласною програмою 

цільової програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, 

затвердженою рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 47 ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» у 2021/2022 навчальному році проводитиме роботу щодо: 
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- виконання обласної цільової Програми національно-патріотичного 

виховання на 2021-2025 роки; 

- надання методичної та практичної допомоги закладам освіти області в 

організації туристсько-краєзнавчої та патріотичної роботи; 

- сприяння розвитку позашкільної освіти області шляхом розширення 

мережі гуртків національно-патріотичного, туристсько-краєзнавчого 

напрямів; 

- забезпечення підтримки дітей, батьки яких загинули в зоні проведення 

АТО/ООС, а також дітей із сімей вимушених переселенців зі сходу України та 

АР Криму; 

- впровадження нових авторських програм для гуртків, груп та інших 

творчих об’єднань за основними напрямками позашкільної освіти; 

- організації методичного супроводу початкових (шкільних) та                                

І (районних, ОТГ, міських) етапів, проведення обласних етапів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (старша та 

середня вікові групи), підготовки до ІІІ Всеукраїнського етапу; 

- пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді; 

- розвитку видів дитячо-юнацького спортивного туризму, зокрема 

велосипедного; 

- координації колективних форм і методів роботи та самоосвіти, 

підвищення педагогічної майстерності, удосконалення фахової підготовки; 

- спрямування пошуково-дослідницької роботи здобувачів освіти за 

напрямками Всеукраїнських експедицій: «Моя Батьківщина – Україна», «Мій 

рідний край» (з активним способом пересування), Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу», заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша вікова група), обласної 

краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем 

традиції народу», обласного творчого конкурсу для учнівської молоді 

«Туристський калейдоскоп», обласного етапу Всеукраїнських змагань з 

туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді; 

- підготовки та проведення обласних семінарів-практикумів для 

працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти з туристсько-

краєзнавчої та патріотично-виховної роботи; 

- покращення туристсько-краєзнавчої та патріотичної роботи з 

учнівською молоддю області шляхом організації спортивних походів, 

експедицій і змагань; 

- активізації діяльності з вивчення, узагальнення та розповсюдження 

передового досвіду фахівців туристсько-краєзнавчого та національно-

патріотичного напрямів; 
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- підготовки спортсменів-розрядників зі спортивного туризму згідно з 

Положенням «Про єдину спортивну класифікацію України з видів спорту»; 

- надання матеріалів на присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при 

закладах освіти області, які перебувають у сфері управління Міністерства 

освіти і науки України; 

- проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки команд 

Чернігівської області до Всеукраїнських змагань, Чемпіонатів, зльотів, ігор. 
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1. Планування при 

директору: 14, 21, 28. 

Вересень 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
2. Нарада при директору: 

- «Про підготовку до 

навчального року»; 

- «Про результати контролю 

ведення санітарних книжок 

працівників ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ». 

06 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
3. Перевірка журналів 

планування та обліку роботи 

гуртків за 2020/2021 

навчальний рік і здача до 

архіву. 

До 16 вересня 2021 року 

  1. Складання розкладу занять 

гуртків. 

До 15 вересня 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 
2. Затвердження календарних 

планів роботи гуртків на                          

І півріччя. 

До 15 вересня 2021 року 

Адміністрація 

3. Проведення першого заняття в 

гуртках. 

15 вересня 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 
4. Підготовка учбових трас, 

полігону (туристського 

майданчика) для проведення 

занять зі здобувачами освіти. 

До 15 вересня 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в 

районах, містах, 

територіальних громадах  

області в рамках 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Вересень 2021 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
2. Надання методичної 

допомоги в організації 

туристсько-краєзнавчої та 

патріотично-виховної 

роботи з дітьми та молоддю 

в районах, містах, 
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Адміністрація 

 
4. Перевірка наповнюваності 

гуртків. 

Протягом місяця 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 
 

5. Створення атестаційної 

комісії. 

До 16 вересня 2021 року 

Адміністрація 

 

6. Звіт про роботу керівників 

гуртків за 2020/2021 

навчальний рік. 

До 17 вересня 2021 року 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ, 

керівники гуртків 

 
7. Педагогічна рада (згідно з 

планом роботи). 

14 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

8. Затвердження графіка 

відкритих занять. 

До 16 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Віктор СИЛЕНКО 

Олександр ЄФИМЕНКО 
5. Поповнення бази даних про 

дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, з 

особливими освітніми потребами, 

дітей, які перебувають на обліку у 

правоохоронних органах, з 

девіантною поведінкою, неповних 

сімей, дітей із сімей вимушених 

переселенців зі сходу України та 

АР Крим, учасників АТО/ООС. 

Протягом місяця  

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

Інна КУРГАНСЬКА 

 

6. Тематичні заняття, вечори, 

зустрічі, масові заходи в гуртках, 

присвячені 77-ій річниці вигнання 

нацистських окупантів з України, 

78-ій річниці визволення 

Чернігівщини від нацистських 

окупантів та 79-ій річниці 

початку партизанського руху на 

Україні. 

Протягом місяця 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 

7. Тематичні заняття, вечори, 

масові заходи в гуртках, 

територіальних громадах 

області (за попередніми 

заявками). 

Вересень 2021 року 

Методисти 

 

 

3. Засідання методичної ради 

(згідно з планом роботи). 

Вересень 2021 року 

Світлана УШАК 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

4. Перевірка та 

затвердження планів роботи 

відділів методичного, 

організаційно-масового та 

планів методистів. 

До 24 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Світлана УШАК 

Юрій СТЕЧЕНКО 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

5. Методичні рекомендації: 

- «Навчально-методичний 

посібник до програми гуртка 

"Юні джури"» (частина ІІ); 

Олена ДОРОШЕНКО 

- «Зустріч з небезпекою в 

поході»; 
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9. Затвердження плану 

роботи методичної ради. 

17 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Світлана УШАК 

 

10. Затвердження розкладу 

занять гуртків. 

До 15 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир  

КУРГАНСЬКИЙ 

 
11. Складання графіку 

проведення внутрішнього 

контролю навчального 

закладу на І півріччя. 

17 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Світлана УШАК 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

 

12. Затвердження 

навчального плану роботи 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

Вересень 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

присвячені Всесвітньому Дню 

туризму. 

Протягом місяця 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

керівники гуртків 

 

8. Профілактично-тренінгові 

заняття «Життя – це твій 

скарб» до Всесвітнього Дня 

запобігання суїциду. 

Вересень 2021 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

 
9. Патріотично-виховні заходи 

для здобувачів освіти ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» до Дня 

визволення Чернігівщини від 

нацистських загарбників. 

Вересень 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

- «Методичні рекомендації до 

навчальної програми з 

позашкільної освіти 

туристсько-краєзнавчого 

напряму "Юні патріоти"» 

(частина ІІІ); 

Вікторія КРАВЧУК 
- «Ситуаційні завдання 

як метод надання та 

контролю знань в гуртках 

туристсько-спортивного 

профілю в умовах очної та 

дистанційної форм 

навчання» (завдання з 

орієнтування) (ІІ частина); 

Віктор СИЛЕНКО 

 
- «Ситуаційні завдання як 

метод надання та контролю 

знань в гуртках туристсько-

спортивного профілю в 

умовах очної та 

дистанційної форм 

навчання» (завдання з 

велосипедного туризму)»; 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
6. Участь у семінарах-

тренінгах для керівників 

гуртків військово-
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патріотичного напряму та 

педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

з підготовки тренерів 

«Школа виховників джур» 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Протягом року 

(за окремим планом) 

Олена ДОРОШЕНКО 

 

 

 

 

 



21 

 

Вересень 

Організаційно-масова робота 
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Оздоровча та екскурсійна робота 
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Фінансово-господарча 

робота 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 

2. Подання матеріалів на 

підтвердження та присвоєння 

звання «Зразковий музей» музеям 

при закладах освіти, які 

перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки 

України. 

До 20 листопада 2021 року 

Світлана УШАК 
3. І (обласний) етап  

Всеукраїнських змагань з 

туристських спортивних походів 

серед учнівської та студентської 

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за попередніми 

заявками). 

Вересень 2021 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

 
2. Навчально-тренувальні 

туристські подорожі здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ» до 

дитячого табору «Юний турист». 

Вересень 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

Керівники гуртків 

д/т «Юний турист» 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

Чернігівського району) 
 

 1. Тарифікація педагогічного 

колективу ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» на 2021/2022 

навчальний рік. 

До 10 вересня 2021 року 

Оксана СИМОНЕНКО 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 
2. Укладання угод із 

закладами освіти міста, на 

базі яких працюють гуртки 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

До 15 вересня 2021 року 

Адміністрація 

керівники гуртків 

 
3. Укомплектування 

медичних аптечок 

необхідними матеріалами та 

препаратами для проведення 
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молоді. 

До 25 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
4. ІІ-й (обласний) тур конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна». 

До 25 грудня 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 
5. І (обласний) тур щорічного 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

способом пересування «Мій рідний 

край». 

До 30 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

6. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп». 

До 15 березня 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 
7. Відкриті змагання з 

орієнтування серед здобувачів 

освіти. 

Вересень 2021 року 

Урочище Ялівщина 

навчально-тренувальних 

занять гуртків. 

До 20 вересня 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

 

4. Підготовка кошторису 

щодо планування ремонтів 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ», 

дитячого табору «Юний 

турист», дитячого 

оздоровчого табору «Зміна». 

До 20 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Оксана СИМОНЕНКО 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

 
5. Придбання канцелярських 

товарів для забезпечення 

проведення якісного 

освітнього процесу. 

Протягом року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

 

6. Поточний ремонт 

приміщень і обладнання в 
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Віктор СИЛЕНКО 

Петро БОРИСКО 

 

дитячому оздоровчому 

таборі «Зміна». 

Вересень – жовтень  

2021 року 

заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

 
7. Проведення інструктажів 

з охорони праці для 

працівників закладу. 

15 вересня 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

 

8. Складання кошторисів 

масових заходів на 2022 рік. 

До 25 вересня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

методисти 
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Жовтень 

Контроль і керівництво 
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Освітня робота 
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Інформаційно-методична робота 
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1. Планування при 

директору: 05, 12, 19, 26. 

Жовтень 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
2. Нарада при директору: 

- «Про підготовку закладу до 

опалювального сезону»; 

- «Організація курсів 

підвищення кваліфікації». 

05 жовтня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

3. Засідання атестаційної 

комісії: «Про порядок 

проведення атестації 

педагогічних працівників». 

До 20 жовтня 2021 року 

Атестаційна комісія 

  1. Тематичні заняття, масові 

заходи зі здобувачами освіти ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ», присвячені 

Дню Захисника України та 

Українського козацтва. 

Протягом місяця 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 
2. Відкриті заняття: 

- «Орієнтування на місцевості за 

вибором»; 

Жовтень 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

- «Вірування і народні знання 

українців»; 

Жовтень 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

- «Траверс схилу»; 

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в районах, 

містах, територіальних громадах 

області в рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацького військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Жовтень 2021 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

2. Надання методичної допомоги в 

організації туристсько-

краєзнавчої та патріотично-

виховної роботи з дітьми і 

молоддю в районах, містах, 

територіальних громадах області 
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4. Планові перевірки занять 

гуртків. 

Протягом місяця 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

 
5. Контроль щодо діяльності 

керівників гуртків. 

Підготовка підсумкового 

наказу. 

Жовтень 2021 року 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

 

6. Перевірка та оновлення 

картотеки музеїв при 

закладах освіти області. 

Жовтень 2021 року 

Світлана УШАК 

 
7. Затвердження Плану 

роботи керівників гуртків 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ» на 

час осінніх канікул.  

До 20 жовтня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 
 

Жовтень 2021 року 

Віктор СИЛЕНКО 
- «Організація страховки на  

локальних перешкодах». 

Жовтень 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

3. Навчально-профілактичні 

бесіди з учасниками освітнього 

процесу «Зупинимо булінг разом» 

Жовтень 2021 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

 

 

(за попередніми заявками). 

Протягом місяця 

Методисти 

 
3. Семінар-практикум з питань 

організації національно-

патріотичної та туристсько-

краєзнавчої роботи з дітьми і 

молоддю для педагогічних 

працівників ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» та закладів 

позашкільної освіти області 

(обмін досвідом). 

Жовтень-листопад  2021 року 

Петро СТЕПОВИК 
Чернігівська область 

 

4.Обласний семінар-практикум 

для відповідальних за підготовку 

команд на обласний етап 

Всеукраїнського зльоту юних 

туристів-краєзнавців. 

Жовтень-листопад  2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 

5. Семінар-практикум для 

заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 

обласних та Київського міського 

центрів національно-

патріотичного виховання, 
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туризму та краєзнавства 

учнівської молоді, станцій юних 

туристів. 

Жовтень  2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 
6. Обласний семінар-практикум 

суддів і тренерів команд з 

пішохідного туризму. 

Жовтень  2021 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 
7. Надання методичної допомоги в 

проведенні етапу Кубку 

Чернігівської області з 

пішохідного туризму «Адреналін-

2021/2022». 

Жовтень  2021 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 
8. Участь педагогічних 

працівників закладів позашкільної 

освіти – відповідальних за 

патріотичне виховання у 

Всеукраїнському форумі 

патріотичних справ «Ми – 

українці!». 

Жовтень  2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Олена ДОРШЕНКО 
м. Київ 
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9. Методичний день:  «Видатні 

постаті Чернігівщини». 

26 жовтня 2021 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

 

10. Засідання методичної ради 

(згідно з планом роботи). 

Жовтень  2021 року 

Світлана УШАК 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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Жовтень 

Організаційно-масова робота 
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Фінансово-господарча 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 
 

2. Подання матеріалів на 

підтвердження та присвоєння 

звання «Зразковий музей» музеям 

при закладах освіти, які 

перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки 

України. 

До 20 листопада 2021 року 

Світлана УШАК 
 

3. І (обласний) етап  

Всеукраїнських змагань з 

туристських спортивних походів 

 1. Організація і проведення 

навчально-тренувальних 

туристських подорожей під час 

осінніх канікул до дитячого табору 

«Юний турист». 

Жовтень 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

2. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за попередніми 

заявками). 

Жовтень 2021 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 

 

 1.  Підготовка та 

підключення опалювальної 

системи ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» на осінньо-

зимовий період. 

До 15 жовтня 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 
 

2. Підготовка та 

підключення опалювальної 

системи в дитячому таборі 

«Юний турист» на осінньо-

зимовий період. 

До 15 жовтня 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 
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серед учнівської та студентської 

молоді. 

До 25 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 
 

4. ІІ (обласний) тур конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна». 

До 25 грудня 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 

5. І (обласний) тур щорічного 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

способом пересування «Мій рідний 

край». 

До 30 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
6. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп». 

До 15 березня 2022 року,  

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

7. Відкриті змагання з техніки 

пішохідного туризму серед 

здобувачів освіти. 

Жовтень 2021 року 

 

3. Продовження поточного 

ремонту, консервація 

приміщень та обладнання на 

осінньо-зимовий період в 

дитячому оздоровчому 

таборі «Зміна». 

Жовтень 2021 року 

Іван ГЕРАЩЕНКО 
(смт Седнів Чернігівського р-ну) 

 

4. Проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей і 

списання майна, 

непридатного до 

використання.  

Жовтень 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

Ірина АНОХІНА 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

комісія по списанню 
 

5. Придбання туристсько-

спортивного інвентарю 

(згідно з планом закупок). 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 
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Оксана КУЗЬМЕНКО 

 
8. Туристсько-краєзнавчий вишкіл: 

«Ми – козаки» серед здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

Жовтень 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
(д/т «Юний турист» 

с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

6.  Перевірка санітарного та 

протипожежного стану 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

До 30 жовтня 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 
 

7. Перевірка розеточної 

групи в електромережі 

закладу згідно з графіком 

планово-попереджувальних 

ремонтів 

електрообладнання. 

16 жовтня 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 
 

8. Підготовка проекту 

кошторису ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ», дитячого 

табору «Юний турист» та 

дитячого оздоровчого 

табору «Зміна» на 2021 рік. 

До 20 жовтня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої частини 

Оксана СИМОНЕНКО 
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Листопад 

Контроль і керівництво 
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Освітня робота 
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Інформаційно-методична 
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1. Планування при 

директору: 02, 09, 16, 23, 30. 

Листопад 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
2. Нарада при директору: 

- «Про підготовку та 

проведення інвентаризації»; 

- «Про роботу закладу в 

режимі економії теплової 

енергії». 

09 листопада 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

3. Перевірка журналів 

керівників гуртків. 

30 листопада 2021 року 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

  1. Тематичні заняття, вечори, 

масові заходи в гуртках з 

відзначення Дня Гідності і 

Свободи. 

Протягом місяця  

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 
 

2. Тематичні заняття, вечори, 

масові заходи, присвячені 

роковинам Голодомору 1932-1933 

років в Україні. 

Протягом місяця  

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
 

3. Інформаційно-профілактичні 

заходи в рамках Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства». 

Листопад 2021 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в 

районах, містах, 

територіальних громадах  

області в рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацького військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Листопад 2021 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

2. Суддівство робіт ІІ-го 

(обласного) туру конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді 
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4. Перевірка занять гуртків. 

Підготовка підсумкового 

наказу. 

Протягом місяця 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

 

5. Перевірка дотримання 

вимог з охорони праці під час 

організації освітнього 

процесу. 

26 листопада 2021 року 

Володимир 

КУРГАНСЬКИЙ 

 

 

4. Інформаційно-тренінгові 

заняття «Кожна дитина має 

право», «Захист прав дитини в 

Україні» (до Всесвітнього Дня 

дитини). 

Листопад 2021 року 

Інна КУРГАНСЬКА 
 

«Моя Батьківщина – Україна». 

Листопад 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 
3. Методичні дні: 

- «Харчування в поході»; 

02 листопада 2021 року  

Віктор СИЛЕНКО 
- «Проведення конкурсу 

"Спецзавдання" в гуртках». 

09 листопада 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

4. Надання методичної 

допомоги в проведенні етапу 

Кубку Чернігівської області з 

пішохідного туризму 

«Адреналін-2021/2022». 

Листопад 2021 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 
 

2. Подання матеріалів на 

підтвердження та присвоєння звання 

«Зразковий музей» музеям при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

До 20 листопада 2021 року 

Світлана УШАК 
 

3. І (обласний) етап  Всеукраїнських 

змагань з туристських спортивних 

походів серед учнівської та 

студентської молоді. 

 1. Тематичні екскурсії для 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ». 

Протягом місяця 

Керівники гуртків 

 
2. Навчально-тренувальні 

подорожі до дитячого табору 

«Юний турист». 

Протягом місяця 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

 1.  Поточний ремонт меблів і 

спорядження згідно з заявками. 

Листопад 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Сергій БІБ 

 
2. Придбання туристсько-

спортивного спорядження та 

інвентарю (згідно з заявками 

керівників гуртків). 

Листопад 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 
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До 25 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 
 

4. ІІ-й (обласний) тур конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна». 

До 25 грудня 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 
5. І (обласний) тур щорічного 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

способом пересування «Мій рідний 

край». 

До 30 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

6. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп». 

До 15 березня 2022 року,  

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

7. Обласний етап Всеукраїнського 

огляду музеїв при закладах 

дошкільної, середньої, позашкільної 

та професійної (професійно-

технічної) освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

3.  Перевірка освітлювальної 

мережі закладу згідно з графіком 

планово-попереджувальних 

ремонтів електрообладнання. 

Листопад 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Сергій БІБ 
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освіти і науки України. 

До січня 2022 року 

Світлана УШАК 

 
8. Обласний тур Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я 

живу». 

До 01 лютого 2022 року 

Світлана УШАК 

 

9. І (обласний) етап Всеукраїнського 

заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (молодша вікова група). 

До 25 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 
 

 

10. Участь у ХІІ Всеукраїнській 

краєзнавчій конференції учнівської 

молоді «Мій рідний край, моя земля 

очима сучасників».  

Листопад 2021 року 

Світлана УШАК 

Олег ПРИМА 
м. Миколаїв 

 

11. Участь у ХIV Всеукраїнській 

історико-краєзнавчій конференції 
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учнівської та студентської молоді 

«Південно-Східна Україна: зі 

стародавності у ХХІ століття». 

Листопад 2021 року 

Світлана УШАК 

Олег ПРИМА 
м. Святогірськ Донецької області 

Грудень 

Контроль і керівництво 
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1. Планування при директору: 

07, 14, 21, 28. 

Грудень 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

2. Нарада при директору: 

- «Про організацію та 

проведення зимових канікул»; 

- «Про економію електроносіїв 

закладу». 

21 грудня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

  1. Заняття, зустрічі з 

військовослужбовцями, 

учасниками АТО, масові заходи в 

гуртках, присвячені Дню Збройних 

Сил України. 

Протягом місяця  

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 
2. Відкрите заняття: «Замість 

ялинки – зимовий букет». 

Грудень 2021 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в районах, 

містах, територіальних 

громадах області в рамках 

Всеукраїнської дитячо-

юнацького військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Грудень 2021 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 
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3. Перевірка виконання програм 

гуртків за І півріччя і 

заслуховування звітів керівників 

гуртків на нараді при 

директору. Підготовка 

підсумкового наказу. 

До 28 грудня 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

4. Затвердження плану роботи 

гуртків на час зимових канікул. 

До 21 грудня 2021 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 
 

5. Складання графіку проведення 

внутрішнього контролю 

навчального закладу на ІІ 

півріччя. 

До 21 грудня 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
 

3. Бесіди, диспути на тему: «ВІЛ-

інфекція. СНІД» (до Дня боротьби 

зі СНІДом). 

Грудень 2021 року  

Інна КУРГАНСЬКА 

 
4. Новорічні свята для здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

Грудень 2021 року 

Керівники гуртків 

 

5. Виховні заходи для здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ» 

до Дня Збройних сил України. 

Грудень 2021 року 

Керівники гуртків 
 

 

2. Організація і проведення 

суддівства робіт І (обласного) 

туру Всеукраїнського конкурсу 

на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування 

«Мій рідний край». 

Грудень 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

3. Організація та проведення 

суддівства робіт обласного 

етапу Всеукраїнських змагань з 

туристських спортивних походів 

серед учнівської та студентської 

молоді. 

Грудень 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
4. Методичні дні: 

- «Державні символи України»; 

07 грудня 2021 року  

Вікторія КРАВЧУК 

- «Герої української революції»; 

14 грудня 2021 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
5. Підготовка підсумкового 

наказу та робіт переможців 

обласного туру для участі в  ІІІ 
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(Всеукраїнському) турі конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна». 

Грудень 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 
6. Підготовка матеріалів про 

стан і перспективи розвитку 

туристсько-краєзнавчої та 

патріотичної роботи в районах, 

містах, ОТГ області за 2021 рік. 

До 20 грудня 2021 року 

Юрій СТЕЧЕНКО 

 
7. Участь у Всеукраїнському 

семінарі для педагогічних 

працівників, відповідальних за 

національно-патріотичне 

виховання в обласних закладах 

позашкільної освіти, членів 

обласних штабів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (за підсумками 

Всеукраїнських етапів гри 

«Сокіл» («Джура»)). 

Грудень 2021 року 

Петро СТЕПОВИК 

Олена ДОРОШЕНКО 
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8. Підведення підсумків 

обласного етапу Всеукраїнського 

огляду музеїв при закладах 

дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти 

і науки України. 

Грудень 2021 року 

Світлана УШАК 

 
9. Надання методичної допомоги 

в проведення етапу Кубку 

Чернігівської області з 

пішохідного туризму «Адреналін 

2021/2022». 

Грудень 2021 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 

2. І (обласний) етап  

Всеукраїнських змагань з 

туристських спортивних походів 

серед учнівської та студентської 

молоді. 

До 25 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

3. І (обласний) тур щорічного 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

 1. Тематичні екскурсії для 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ». 

Грудень 2021 року 

Керівники гуртків 

 
2. Навчально-тренувальні 

подорожі до дитячого табору 

«Юний турист». 

Грудень 2021 року 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

 1.  Проведення сезонного 

технічного обслуговування 

транспортних засобів ТО-1 і       

ТО-2 (за потребою згідно з 

передбаченим переліком робіт 

та діагностування 

транспортних засобів згідно з 

графіком). 

Грудень 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Павло ГУЗЬ 

Вадим ТАГЕЄВ 
 

2. Передплата періодичної преси 

на 2022 рік. 

До 14 грудня 2021 року 

Заступник директора з 
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способом пересування «Мій рідний 

край». 

До 30 грудня 2021 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

4. Обласний тур Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я 

живу». 

До 01 лютого 2022 року  

Світлана УШАК 

 
5. Обласний етап Всеукраїнського 

огляду музеїв при закладах 

дошкільної, середньої, 

позашкільної, професійної 

(професійно-технічної) освіти, які 

перебувають у сфері управління 

міністерства освіти і науки 

України. 

До січня 2022 року 

Світлана УШАК 

 

6. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп».  

До 15 березня 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 
7. І (обласний) етап 

Всеукраїнського заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв 

адміністративно-господарчої 

частини 

 

3.  Придбання канцелярських 

товарів та матеріалів, 

необхідних для роботи 

працівників закладу. 

Грудень 2021 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 
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Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (молодша 

вікова група).  

До 25 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

8. Туристський конкурс 

«Спецзавдання» серед здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ».  

Грудень 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

9.Змагання з болдерінгу серед 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ».  

Грудень  2021 року 

Дмитро СИДЬКО 

 

10. Обласна краєзнавчо-

патріотична акція учнівської 

молоді «Від роду і до роду 

збережем традиції народу».  

До 30 квітня  2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
11. Участь у ІІІ Всеукраїнській 

краєзнавчо-патріотичній 

конференції учнівської молоді 

«Лиш те в народі буде жити, що 

серце серцю передасть».  
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Грудень  2021 року 

Світлана УШАК 

Тетяна МАТВІЙЧУК 

Вікторія КРАВЧУК 
м. Косів 

Івано-Франківської області 
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Інформаційно-методична робота 
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1. Планування при директору: 

04, 11, 18, 25. 

Січень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
2. Нарада при директору: 

- «Аналіз навчально-виховної 

роботи за І півріччя»; 

11 січня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

3. Внесення коректив до 

розкладу занять в гуртках ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» на ІІ 

півріччя. 

До 11 січня 2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

4. Перевірка та затвердження 

  1. Виховні заходи, заняття в 

гуртках, присвячені Дню 

Соборності України. 

Січень 2022 року  

Керівники гуртків 

 

2. Відкриті заняття: 

- «Розвиток витривалості на 

занятті з боулдерінгу»; 

Січень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
- «В’язання вузлів»; 

Січень 2022 року 

Дмитро СИДЬКО 

- «Літературні твори Михайла 

Коцюбинського для дітей»; 

Січень 2022 року 

Тетяна МАТВІЙЧУК 

 

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в районах, 

містах, територіальних громадах  

області в рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацького військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Січень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

2. Участь методистів ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» у суддівстві 

матеріалів Всеукраїнських 

конкурсів та експедицій. 

Січень 2022 року 

Методисти 
м. Київ 
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планів роботи гуртків на ІІ 

півріччя. 

До 11 січня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 
5. Педагогічна рада (згідно з 

планом роботи). 

Січень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

6. Контроль за станом 

викладання, рівнем освітніх 

досягнень гуртків. 

До 28 січня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 
 

3. Виховні заходи, заняття в 

гуртках, присвячені Дню пам’яті 

Героїв Крут. 

Січень  2022 року  

Керівники гуртків 

 
4. Бесіди та тренінги з 

учасниками освітнього процесу на 

тему: «Профілактика булінгу та 

тролінгу в учнівському 

середовищі». 

Січень 2022 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

 
5. Різдвяні свята для здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр НПВТКУМ». 

Січень  2022 року  

Керівники гуртків 

 

 

3. Подання матеріалів про стан і 

перспективи розвитку 

туристсько-краєзнавчої та 

патріотичної роботи в 

територіальних громадах за 2021 

рік. 

Січень 2022 року 

Юрій СТЕЧЕНКО 

 

4. Методичні дні: 

- «Техніка в’язання вузлів»; 

11 січня 2022 року  

Віктор СИЛЕНКО 

- «Козаки-характерники. Хто 

вони?». 

18 січня 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

 
5. Організація та проведення 

суддівства робіт обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв закладів 

освіти «Край, в якому я живу». 

Січень 2022 року 

Світлана УШАК 

 
6. Підготовка підсумкового наказу 

та робіт переможців і призерів 

обласного туру на Всеукраїнський 

тур Всеукраїнського конкурсу на 

кращу туристсько-краєзнавчу 
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експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування 

«Мій рідний край». 

Січень 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

7. Засідання методичної ради 

(згідно з планом роботи). 

Січень  2022 року  

Світлана УШАК 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

8. Надання методичної допомоги в 

проведення етапу Кубку 

Чернігівської області з пішохідного 

туризму «Адреналін 2021/2022». 

Січень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 
2. Обласний тур Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв  

закладів освіти  «Край, в якому я 

живу». 

До 01 лютого 2022 року  

Світлана УШАК 

 

3. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп».  

До 15 березня 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за 

попередніми заявками). 

Січень 2022 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 

 

2. Навчально-тренувальні 

подорожі до дитячого табору 

«Юний турист» (згідно з 

планом роботи керівників 

гуртків на час зимових канікул). 

Січень 2022 року 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

 1.  Укладання договорів з 

постачальниками енергоресурсів по 

забезпеченню життєдіяльності 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ», дитячого 

табору «Юний турист», дитячого 

оздоровчого табору «Зміна». 

До 20 січня 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 
 

2. Укладання договору з КЛПЗ 

«Чернігівський обласний 

наркологічний диспансер» про 

надання послуг з перед рейсового 

медичного огляду водіїв. 

До 20 січня 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 
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4. І (обласний) етап 

Всеукраїнського заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (молодша 

вікова група).  

До 25 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
5. Обласна краєзнавчо-

патріотична акція учнівської 

молоді «Від роду і до роду 

збережем традиції народу».  

До 30 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

6. Участь у фотовиставці до Дня 

Соборності України «Україна – це 

ми!».  

Січень 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

 

7. Відкрита Першість ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» з боулдерінгу.  

Січень 2022 року 

Дмитро СИДЬКО 

 

 
3.  Перевірка щита вводу 

електроенергії згідно з графіком 

планово-попереджувальних 

ремонтів електрообладнання. 

Січень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

 

4. Вибіркова перевірка стану 

використання та збереження 

матеріальних цінностей ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ». 

Січень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 
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1. Планування при директору: 

01, 08, 15, 22. 

Лютий 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

2. Нарада при директору: 

«Перевірка виконання плану 

роботи ПНЗ "Центр 

НПВТКУМ" з 15 вересня по 31 

грудня 2021 року». 

15 лютого 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 
 

3. Перевірка занять гуртків та 

освітньої документації. 

Написання підсумкового наказу. 

Лютий 2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
 

  1. Інформаційно-тренінгові 

заняття «Безпека дітей в 

Інтернеті» (до Дня безпечного 

Інтернету). 

Лютий 2022 року  

Інна КУРГАНСЬКА 

 
2. Відкрите заняття: «"Азбука" 

мапи». 

Лютий 2022 року 

Оксана ГАВРИЛОВА 

 

3. Виховні заходи, присвячені 

Героям Небесної сотні, зустрічі 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» з учасниками 

революції Гідності. 

Лютий  2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ  

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в районах, 

містах, територіальних громадах 

області в рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацького військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (за попередніми 

заявками). 

Лютий 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

2. Участь методистів ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» у суддівстві 

матеріалів всеукраїнських 

конкурсів та експедицій. 

Лютий 2022 року 
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Методисти 

м. Київ 

3. Методичний день: «Святкові 

уявлення, вірування і народні 

знання». 

22 лютого 2022 року  

Вікторія КРАВЧУК 

 

4. Підготовка підсумкового наказу 

обласного туру робіт переможців 

на Всеукраїнський тур 

Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв  закладів 

освіти «Край, в якому я живу». 

До 15 лютого 2022 року 

Світлана УШАК 

 
5. Надання методичної допомоги в 

проведення етапу Кубку 

Чернігівської області з пішохідного 

туризму «Адреналін 2021/2022». 

Грудень 2021 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 
2. І (обласний) етап Всеукраїнського 

заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (молодша вікова група). 

До 25 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
3. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп».  

До 15 березня 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за 

попередніми заявками). 

Лютий 2022 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 

 

2. Навчально-тренувальні 

подорожі до дитячого табору 

«Юний турист». 

Лютий 2022 року 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

 1.  Повторний інструктаж з 

питань охорони праці і пожежної 

безпеки для працівників ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ». 

Лютий 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

2. Придбання туристсько-

спортивного спорядження та 

інвентарю згідно з кошторисом. 

Лютий 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

 

3.  Перевірка розеточної групи в 
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4. Участь команди Чернігівської 

області у Кубку України серед юнаків 

з пішохідного туризму в приміщенні 

(відкритому Кубку Київської 

області).  

Лютий - березень 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

5. Змагання краєзнавців серед 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ».  

Лютий 2022 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 

6. Участь у ХV Всеукраїнській 

історико-краєзнавчій конференції 

учнівської молоді «Пізнай себе, свій 

рід, свій нарід…».  

Лютий 2022 року 

Світлана УШАК 

Олена ДОРОШЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 
м. Харків 

 

7. Обласна краєзнавчо-патріотична 

акція учнівської молоді «Від роду і до 

роду збережем традиції народу».  

До 30 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

електромережі закладу згідно з 

графіком планово-

попереджувальних ремонтів 

електрообладнання. 

Лютий 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Сергій БІБ 
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1. Планування при директору: 

01, 15, 22, 29. 

Березень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

2. Нарада при директору: «Про 

атестацію педагогічних 

працівників». 

01 березня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 
 

3. Підведення підсумків роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються, оформлення 

відповідної документації. 

До 15 березня 2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

  1. Навчально-тренувальні 

подорожі під час канікул. 

Березень 2022 року  

Керівники гуртків 

 

2. Відкриті заняття:  

- «Пори року. Весна»; 

Березень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

- «Орієнтування на місцевості та 

читання спортивної карти»; 

Березень 2022 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

 
3. Тематичні вечори, заняття, 

масові заходи в гуртках, 

присвячені Міжнародному Дню       

8 Березня. 

 1. Організація методичного 

супроводу національно-

патріотичних заходів в 

районах, містах, 

територіальних громадах 

області в рамках 

Всеукраїнської дитячо-

юнацького військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Березень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

2. Підготовка переможців 

обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 
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Березень  2022 року 

Керівники гуртків 

 

 
4. Проведення тренінгів для 

здобувачів освіти за 

інформаційно-освітньою 

протиалкогольною програмою 

«Сімейна розмова» та 

запобігання поширенню 

наркоманії. 

Березень 2022 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

екскурсоводів музеїв  закладів 

освіти «Край, в якому я живу» 

до участі у Всеукраїнському 

турі. 

Березень 2022 року 

Світлана УШАК 

 

 
3. Організація та проведення 

суддівства робіт обласного 

творчого конкурсу  

«Туристський калейдоскоп». 

Березень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

4. Участь у Всеукраїнському 

семінарі для педагогічних 

працівників, відповідальних за 

національно-патріотичне 

виховання в обласних закладах 

позашкільної освіти, членів 

обласних штабів 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (підготовка до 

фінальних таборувань гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Березень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 
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5. Обласний семінар-

практикум для організаторів 

початкового та І етапів 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Березень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

д/т «Юний турист» 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

Чернігівського р-ну) 

 

6. Надання методичної 

допомоги в проведення етапу 

Кубку Чернігівської області з 

пішохідного туризму 

«Адреналін 2021/2022». 

Березень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 
2. І (обласний) етап 

Всеукраїнського заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (молодша 

вікова група). 

До 25 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
3. Обласний творчий конкурс 

«Туристський калейдоскоп».  

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за 

попередніми заявками). 

Березень 2022 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 

 

2. Навчально-тренувальні 

подорожі до дитячого табору 

«Юний турист». 

Березень 2022 року 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

3. Екскурсії для здобувачів 

освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» під час канікул.  

Березень 2022 року 

Керівники гуртків 

 1. Перевірка стану господарчих 

об’єктів та уточнення об’єму 

поточних ремонтних робіт в 

дитячому таборі «Юний турист», 

дитячому оздоровчому таборі 

«Зміна» та в приміщеннях ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ». 

До 14 березня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Ганна СВИСТУН 

Іван ГЕРАЩЕНКО 

 
2. Придбання будівельних 

матеріалів для поточного ремонту 

в дитячому оздоровчому таборі 

«Зміна» та дитячому таборі 
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До 15 березня 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

4. Зліт переможців ІІ-го 

(обласного) туру конкурсу 

краєзнавчо-дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина Україна».  

Березень 2022 року 

Вікторія КРАВЧУК 

 
5. Обласна краєзнавчо-

патріотична акція учнівської 

молоді «Від роду і до роду 

збережем традиціх народу». 

До 30 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

6. Участь у Всеукраїнському 

конкурсі екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я 

живу».  

Березень 2022 року 

Світлана УШАК 
 

7. Участь у VІI Всеукраїнській 

історико-краєзнавчій конференції 

учнівської молоді «Державотворчі 

процеси в Україні: через віки у ХХІ 

століття».  

 «Юний турист». 

Березень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

 Оксана СИМОНЕНКО 

 

3. Перевірка освітлювальної 

мережі закладу згідно з графіком 

планово-попереджувальних 

ремонтів електрообладнання. 

Березень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Сергій БІБ 
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Березень 2022 року 

Тетяна МАТВІЙЧУК 

Світлана УШАК 

 
8. Конкурс «В’язання вузлів» серед 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ».  

Березень 2022 року 

Віктор СИЛЕНКО 

 
9. Конкурс «Привітаймо жінок зі 

святом» серед здобувачів освіти 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ».  

Березень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
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1. Планування при 

директору: 05, 12, 19, 26. 

Квітень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 

2. Нарада при директору:  

- «Про роботу над проектом 

річного плану на новий 

навчальний рік»; 

- «Підготовка оздоровчих 

таборів до літнього сезону». 

19 квітня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
3. Атестація педагогічних 

працівників. 

До 01 квітня 2022 року 

Атестаційна комісія 

  1. Тренінгові заняття з програми 

«Рівний рівному», модуль «Я – моє 

здоров’я – моє життя» (до 

всесвітнього Дня здоров’я). 

Квітень 2022 року  

Інна КУРГАНСЬКА 

 

2. Відкриті заняття:  

- «Організація привалів та 

ночівель»; 

Квітень 2022 року 

Марина ЛУГАНЦЕВА 

- «Ремонт велосипеда під час 

туристського походу»; 

Квітень 2022 року 

Валерій УШАК 
- «Проходження навчальної 

дистанції з техніки пішохідного 

 1. Організація методичного супроводу 

національно-патріотичних заходів в 

районах, містах, територіальних 

громадах  області в рамках 

Всеукраїнської дитячо-юнацького 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Квітень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

 

2. Надання методичної допомоги в 

організації туристсько-краєзнавчої та 

патріотично-виховної роботи з 

дітьми та молоддю в районах, містах, 

територіальних громадах області (за 

попередніми заявками). 
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Петро СТЕПОВИК 

 
4. Перевірка освітньої 

роботи керівників гуртків. 

Підготовка підсумкового 

наказу. 

До 29 квітня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

туризму». 

Квітень 2022 року 

Валерій ДОКА 

- «Особливості орієнтування в 

різних природних умовах»; 

Квітень 2022 року 

Світлана УШАК 

- «Дистанція "Велотріал"». 

Квітень 2022 року 

Андрій ЯЩЕНКО 

 
 

Квітень 2022 року 

Методисти 

 

3.Методичні дні:   

- «Зустріч з небезпечними тваринами в 

поході» 

05 квітня 2022 року  

Ганна ГЛАДЧЕНКО 
- «Організація та проведення 

тренувань з техніки пішохідного 

туризму за вибором серед гуртківців» 

19 квітня 2021 року  

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
4. Засідання методичної ради (згідно з 

планом роботи). 

Квітень 2022 року 

Світлана УШАК 

 

5. Організація та проведення 

суддівства робіт І (обласного) етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(молодша вікова група). 

Квітень 2022 року  

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

6. Організація та проведення 

суддівства робіт обласної краєзнавчо-



61 

 

патріотичної акції учнівської молоді 

«Від роду і до роду збережем традиції 

народу». 

Квітень  2022 року  

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 
8. Надання методичної допомоги у 

проведенні Чемпіонату Чернігівської 

області з пішохідного туризму. 

Квітень-травень  2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 
м. Чернігів 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 

2. І (обласний) етап 

Всеукраїнського заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (молодша 

вікова група). 

До 25 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

3. І (обласний) етап Всеукраїнських 

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за 

попередніми заявками). 

Квітень 2022 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 
 

2. Одно-, дводенні подорожі до 

дитячого табору «Юний 

турист». 

Квітень 2022 року 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

 1. Підготовка та проведення 

поточного ремонту в дитячому 

оздоровчому таборі «Зміна» до 

відкриття оздоровчого сезону 

(згідно з планом роботи). 

Квітень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно- 

господарчої частини 

Оксана СИМОНЕНКО 

Іван ГЕРАЩЕНКО 

 

2. Підготовка і проведення 

поточного ремонту в дитячому 

таборі «Юний турист» до 

відкриття оздоровчого сезону 

(згідно з планом роботи). 

Протягом місяця 
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змагань з туристських спортивних 

походів серед учнівської та 

студентської молоді.  

До 25 грудня 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
4. І (обласний) тур щорічного 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

способом пересування «Мій рідний 

край».  

До 30 грудня 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

5. Обласний етап Всеукраїнського 

зльоту юних туристів-краєзнавців.  

Квітень-травень 2022 року 

Вікторія КРАВЧУК 

Дитячий табір «Юний турист» 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

Чернігівського р-ну) 

 

6. Обласна краєзнавчо-

патріотична акція учнівської 

молоді «Від роду і до роду 

збережем традиції народу».  

До 30 квітня 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

 

7. Першість ПНЗ «Центр 

Заступник директора з 

адміністративно- 

господарчої частини 

Ганна СВИСТУН 

Оксана СИМОНЕНКО 

 
3. Продовження поточного ремонту 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ» (згідно з 

планом роботи). 

Протягом місяця 

Заступник директора з 

адміністративно- 

господарчої частини 

 
4. Підготовка транспортних засобів 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ» до 

чергового технічного огляду та 

придбання необхідних 

автозапчастин. 

Протягом місяця 

Заступник директора з 

адміністративно- 

господарчої частини  

Павло ГУЗЬ 

Вадим ТАГЕЄВ 

 
5. Проведення інструктажу з 

охорони праці для працівників 

закладу. 

Заступник директора з 

адміністративно- 
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НПВТКУМ» з техніки пішохідного 

туризму.  

Квітень-травень  2022 року 

Віктор СИЛЕНКО 

 

8. Змагання зі скелелазіння серед 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ». 

Квітень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

Дмитро СИДЬКО 
м. Чернігів 

(Міський парк культури та відпочинку) 

 

9. Відкрита Першість ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ» з техніки 

велосипедного туризму.  

Квітень 2022 року 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

Валерій УШАК 

господарчої частини 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
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Травень 

Контроль і керівництво 
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Освітня робота 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

Інформаційно-методична робота 
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и
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н
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1. Планування при директору: 

03, 10, 17, 24, 31. 

Травень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
2. Нарада при директору:  «Про 

виконання навчальних планів і 

програм». 

31 травня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

3. Перевірка ведення журналів 

керівників гуртків та плану 

роботи на літній період. 

31 травня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

  1. Профілактично-тренінгові 

заняття «Ми проти паління» (до 

Міжнародного Дня боротьби з 

палінням). 

Травень 2022 року  

Інна КУРГАНСЬКА 

 
2. Зустрічі з ветеранами війни, 

воїнами АТО/ООС, тематичні 

вечори, масові заходи, присвячені 

Дню Перемоги (привітання 

ветеранів). 

Травень 2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 

3. Тематичні вечори, заняття, 

масові заходи в гуртках закладу, 

при свячені Дню пам’яті жертв 

 1. Організація методичного 

супроводу І (районних, міських, 

територіальних громад) етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацького 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (за попередніми 

заявками). 

Травень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

 

2. Обласний установчий семінар 

керівників роїв-переможців І етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (старша та середня 

вікові групи). 

Травень 2022 року 
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4. Контроль за надходженням і 

використанням коштів згідно з 

кошторисом. 

24 травня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

бухгалтерська служба 

 

5. Педагогічна рада (згідно з 

планом роботи). 

31 травня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 
6. Підготовка та 

затвердження орієнтовного 

плану обласних національно-

патріотичних, туристсько-

краєзнавчих очно-заочних 

заходів з дітьми і молоддю та 

плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників 

закладів освіти на 2022/2023 

навчальний рік. 

Травень-червень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Світлана УШАК 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

Юрій СТЕЧЕНКО 

політичних репресій, Дню пам’яті 

і примирення.  

Квітень  2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 
4. «Свято матері» в гуртках ПНЗ 

«Центр НПВТКУМ». 

13 травня 2022 року 

Керівники гуртків 

 

5. Інформаційно-тренінгові 

заняття за програмою 

«Дорослішай на здоров’я». 

Травень 2022 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

 

3. Засідання методичної ради (згідно 

з планом роботи). 

Травень 2022 року 

Світлана УШАК 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

4. Надання методичної допомоги в 

організації туристсько-краєзнавчої 

та патріотично-виховної роботи з 

дітьми та молоддю в 

територіальних громадах області 

(за попередніми заявками). 

Травень 2022 року  

Методисти 
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Травень 

Організаційно-масова робота 
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Фінансово-господарча робота 
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1. Взяття на облік музеїв при 

закладах освіти, які перебувають у 

сфері управління Міністерства 

освіти і науки України. 

Протягом року  

Світлана УШАК 

 
2. І (обласний) етап Всеукраїнських 

змагань з туристських спортивних 

походів серед учнівської та 

студентської молоді.  

До 25 грудня 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 

3. І (обласний) тур щорічного 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

способом пересування «Мій рідний 

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за попередніми 

заявками). 

Травень 2022 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 

 

2. Навчально-тренувальні 

туристські подорожі до 

дитячого табору «Юний 

турист». 

Травень 2022 року 

Керівники гуртків 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

 Чернігівського р-ну) 

 

 1. Чергова перевірка знань у персоналу 

з безпечного використання 

електротехніки. 

Травень 2022 року 

Заступник директора з  

адміністративно-господарчої 

частини 

 

2. Поточний ремонт в дитячому 

таборі «Юний турист» та дитячому 

оздоровчому таборі «Зміна» (згідно з 

планом підготовки таборів до 

оздоровчого сезону 2022 року). 

Травень 2022 року 

Заступник директора з  

адміністративно-господарчої 

частини 

 Оксана СИМОНЕНКО 

Ганна СВИСТУН 
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край».  

До 30 грудня 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 

 
4. Екскурсійне орієнтування серед 

здобувачів освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ». 

Травень 2022 року 

Тетяна МАТВІЙЧУК 

 
5. ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») (старша та 

середня вікові групи). 

Травень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 

Дитячий табір «Юний турист» 
(с. Количівка Іванівської ОТГ 

Чернігівського р-ну 

Іван ГЕРАЩЕНКО 

 

 

3. Проведення технічного 

обслуговування вогнегасників згідно з 

графіком роботи. 

Травень 2022 року 

Заступник директора з  

адміністративно-господарчої 

частини 

 

4. Чергова перевірка знань з 

електробезпеки у відповідальних за 

електрогосподарство та осіб 

електротехнічного персоналу на 

курсах. 

Травень 2022 року 

Заступник директора з  

адміністративно-господарчої 

частини 

Іван ГЕРАЩЕНКО 

Ганна СВИСТУН 
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Червень-липень-серпень 
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Інформаційно-методична робота 
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1. Контроль за проведенням 

навчально-тренувальних 

подорожей. 

Протягом літнього періоду 

2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 
2. Контроль за роботою 

дитячого оздоровчого табору 

«Зміна» та обласної літньої 

школи для обдарованих та 

талановитих дітей. 
Червень-серпень 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

Оксана СИМОНЕНКО 

Заступник директора з  

адміністративно-господарчої 

частини 
Дитячий табір  «Юний турист» 

(с. Количівка Іванівської ОТГ 

  1. Заняття в гуртках, присвячені 

Дню захисту дітей. 

01 червня 2022 року  

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 

2. Залікові пішохідні, водні, 

велосипедні туристські подорожі 

по Чернігівській області та 

Україні. 

Протягом літнього періоду 

2022 року 

Керівники гуртків 

Методисти 

 
3. Туристсько-спортивні походи в 

залік обласного етапу 

Всеукраїнських змагань з 

туристських спортивних походів 

 1. Надання методичної допомоги за 

заявками місцевих органів 

управління освітою. 

Червень-серпень 2022 року 

Методисти 
Чернігівська область 

 

2. Засідання методичної ради 

(згідно з планом роботи). 

Червень 2022 року 

Світлана УШАК 
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 Чернігівського р-ну) 

Дитячий оздоровчий табір 

«Зміна» 
(смт Седнів Чернігівського району) 

 

3. Подання Орієнтовних планів 

відділів методичного, 

організаційно-масового на 
2022/2023 навчальний рік. 

До 22 червня 2022 року 

Юрій СТЕЧЕНКО 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

Світлана УШАК 

методисти 

 

4. Подання Орієнтовного плану 

роботи методичної ради. 

До 29 червня 2022 року 

Світлана УШАК 

Оксана КУЗЬМЕНКО 

 

5. Підготовка підсумкового 

наказу про закінчення 2021/2022 

навчального року та подання 

плану масових заходів для 

здобувачів освіти, відкритих 

занять на 2022/2023 навчальний 

рік. 

До 22 червня 2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

 

6. Підготовка проекту плану 

серед учнівської та студентської 

молоді.  

Червень-серпень  2022 року 

Керівники гуртків, методисти 

 

4. Туристсько-краєзнавчі 

експедиції в залік Всеукраїнського 

конкурсу на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію учнівської 

молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край». 

Червень-серпень 2022 року 

Керівники гуртків, методисти 
Україна 

 

5. Проведення бесід на тему: 

«Збереження життя і здоров’я 

дітей та запобігання нещасним 

випадкам під час літнього 

відпочинку». 

Червень 2022 року 

Інна КУРГАНСЬКА 

 
6. Тематичні заняття, масові 

заходи в гуртках ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ», присвячені Дню 

Скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні та Дню 

Конституції. 

Червень 2022 року 

Керівники гуртків 
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роботи ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» на 2022/2023 

навчальний рік. 

До 05 липня 2022 року 

Юрій СТЕЧЕНКО 

7. Заходи зі здобувачами освіти 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ», 

присвячені Дню Прапора, Дню 

Незалежності України. 

Серпень 2022 року 

Керівники гуртків 

 

8. Тренінги з тимбілдингу на 

розвиток та покращення навичок 

командної роботи «Козацькі 

розваги». 

Червень 2022 року 

Інна КУРГАНСЬКА 
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Фінансово-господарча робота 
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1. Туристсько-краєзнавчі заходи, 

присвячені Міжнародному Дню 

захисту дітей. 

01 червня 2022 року  

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 

керівники гуртків 

 

2. Всеукраїнські збори: 

- переможців ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним 

способом пересування «Мій рідний 

край»; 

- переможців ІІІ (Всеукраїнського) 

туру конкурсу краєзнавчо-

дослідницьких робіт 

Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»; 

 1. Прийом груп дітей з різних 

регіонів України (за 

попередніми заявками). 

Червень - серпень 2022 року 

Тамара КОЛОМІЄЦЬ 

Ганна СВИСТУН 
 

2. Проведення туристсько-

краєзнавчих заходів в 

оздоровчих освітніх закладах 

області. 

Червень - серпень 2022 року 

Методисти 

Керівники гуртків 
 

 1. Продовження поточного ремонту  в 

ПНЗ «Центр НПВТКУМ» згідно з 

кошторисом і планом роботи. 

Червень-липень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Оксана СИМОНЕНКО 

 

 
2. Перевірка опору та ізоляції 

електроустаткування в дитячому 

оздоровчому таборі «Зміна» та 

дитячому таборі «Юний турист» 

згідно з графіком. 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

  Ганна СВИСТУН 
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Червень – серпень 2021 року 

Вікторія КРАВЧУК 

Олександр ЄФИМЕНКО 
Закарпатська область 

 

3. Туристсько-краєзнавчий вишкіл: 

рейд-похід «Ми козаки» зі 

здобувачами освіти ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ» до Міжнародного Дня 

захисту дітей.  

Червень 2022 року 

Володимир КУРГАНСЬКИЙ 
Чернігівський район 

 

4. Навчально-тренувальні збори з 

підготовки команди Чернігівської 

області до 51-го Чемпіонату 

України серед юнаків з пішохідного 

туризму.  

Червень - липень 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 
Чернігівська область 

 

5. Участь команди Чернігівської 

області у 51-му Чемпіонаті 

України серед юнаків з пішохідного 

туризму. 

Липень 2022 року 

Олександр ЄФИМЕНКО 
Житомирська область 

 

6. Збір активістів Всеукраїнської 

 

 

 

3. Подання плану фінансово-

господарської роботи на 2022/2023 

навчальний рік для підготовки річного 

плану. 

до 15 червня 2022 року 

Петро СТЕПОВИК 

 Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Оксана СИМОНЕНКО 

 
4. Проведення ТО транспортних засобів 

закладу згідно з рафіком. 

Червень 2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 
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дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») – «Школа джур 

козацьких» «Котигорошко» 

(молодша вікова група). 

Червень - серпень 2022 року 

Ганна ГЛАДЧЕНКО 
Закарпатська область  

Центральний табір туристського 

активу учнів України 

 

7. Навчально-тренувальні збори з 

підготовки команд Чернігівської 

області на Всеукраїнський етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-

2022» (старша і середня вікові 

групи). 

Червень - липень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 

Віктор СИЛЕНКО 
Чернігівська область 

 

8. Участь команди Чернігівської 

області у Всеукраїнському етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-

2022» (старша вікова група). 

Липень 2022 року 

Віктор СИЛЕНКО 
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Україна 

 

9. Участь команди Чернігівської 

області у Всеукраїнському етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-

2022» (середня вікова група). 

Червень-серпень 2022 року 

Олена ДОРОШЕНКО 
Україна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


