


СІЧЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 
Обласний фотоконкурс «Україна – це ми!» 

(Кріт Ю. А., Костенко А. О.) 

Обласний семінар методистів 

відповідальних за туристсько-

краєзнавчу, виховну, 

національно-патріотичну 

роботу 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

Всеукраїнська фотовиставка до Дня 

Соборності України «Україна – це ми!» 

(м. Київ) 

(Кріт Ю. А., Костенко А. О.) 

 

2. 

Обласний етап всеукраїнської краєзнавчої 

акції учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» 

(заочний) 

(Кріт Ю. А., Олійник Л. І.) 

Обласна нарада для таборової 

старшини, суддів ІІ (обласного) 

етапу дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Участь в експедиції „Мій рідний край” 

(заочно) м. Київ 

(Турченюк С. П.) 

 

3. 

Обласна фотовиставка до Дня Соборності 

України « Україна – це ми!» 

(Кріт Ю. А., Костенко А. О.) 

 

Чемпіонат України з туристських 

спортивних походів серед учнівської та 

студентської молоді (заочний) (Київ) 

(Кріт С. Ю.) 

 

4. 

Обласний фестиваль «Щедрівочка-

щедрувала» 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

   

5. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів 

«Край, в якому я живу» 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

   

6. 

Обласний етап Чемпіонату України з 

туристських спортивних походів серед 

учнівської та студентської молоді 

(Кріт С. Ю.) 

   

7. 

Тренування з кандидатами у команду 

області для участі в Кубку України серед 

юнаків з пішохідного туризму в 

приміщеннях (відкритий Кубок 

Чернігівської області) 

(Кріт С. Ю.) 

   

8. 
Обласний етап експедиції «Мій рідний 

край» (заочний) 
   



(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

9. 

Захист робіт-переможців конкурсу 

екскурсоводів «Край в якому я живу» 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

   

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 

Нарада при директорі «Організація роботи 

Центру у 2020 році»  

(Фігура О. М.) 

Проведення інструктажів з 

охорони праці та з безпеки 

життєдіяльності з працівниками 

Центру та вихованцями  

(Фігура О. М., Коханчук В. П.,   

Міщенко Л. І.) 

Страхування автотранспортних засобів та 

водія (Міщенко Л. І.) 
 

2.   
Технічний огляд транспортних засобів 

(Міщенко Л. І.) 
 

   

Укладання договорів з усіма установами, 

які забезпечують діяльність Центру 

(Фігура О. М., Міщенко Л. І.) 

 

ЛЮТИЙ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

І (обласний) тур Всеукраїнської історико-

краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і 

боротьби» (Конференція) 

(Кріт Ю. А., Олійник Л. І.) 

Семінар-практикум  для 

організаторів  проведення І 

етапу гри «Сокіл» («Джура») 

(етап «Рятівник») 

(Кріт Ю. А.) 

Всеукраїнська філософська історико-

краєзнавча конференція учнівської молоді 

«Пізнай себе, свій рід, свій нарід ...» 

(м. Харків) 

(Турченюк С. П.) 

 

   

Участь в Кубку України серед юнаків з 

пішохідного туризму в приміщеннях 

(відкритий Кубок Чернігівської області) 

(Кріт С. Ю.) 

 

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 
Фронтальна перевірка роботи гуртків              

(Фігура О. М., Коханчук В. П.) 

Проходження працівниками 

Центру медичного огляду 

(Фігура О. М.) 

Підготовка закладу до роботи у весняно-

літній період (Міщенко Л. І.) 
 

2. 
Перевірка журналів гурткової роботи     

(Коханчук В. П.) 
   

3. 

Нарада «Раціональне використання майна 

Центру, господарських, навчально-

методичних матеріалів, електроенергії, 

   



тепла, води» (Фігура О. М.) 

4. 

Аналіз туристсько-краєзнавчої роботи в 

області 

(зведена інформація) 

(Коханчук В. П.) 

   

БЕРЕЗЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

Обласний військово-патріотичний конкурс 

«Герої не вмирають» 

(Кріт Ю. А., Олійник Л. І., Костенко А. О.) 

Засідання організаційного 

комітету Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Всеукраїнський семінар педагогічних 

працівників – відповідальних за 

національно-патріотичне виховання в 

обласних закладах позашкільної освіти, 

членів обласних штабів Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») (Київ) 

(Кріт Ю. А.) 

 

2. 

Обласні змагання з паркового спортивного 

орієнтування 

(Кріт С. Ю., Чорна Ю. М., Чорний Є. С.) 

Школа виховників  обласного 

етапу дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Семінар-практикум для керівників 

гуртків військово-патріотичного напряму 

«Кузня захисників України»  

(Київська область) 

(Кріт Ю. А.) 

 

3. 

Тренування перед змаганнями Кубку 

України (Кубок Бугу) 

(Кріт С. Ю.) 

 

ІІ (Всеукраїнський) тур Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої акції учнівської 

молоді «Українська революція: 100 років 

надії і боротьби» (суддівство) (Київ) 

(Олійник Л. І.) 

 

   

Семінар з підготовки та підвищення 

кваліфікації суддів (начальників 

дистанції) зі спортивного (пішохідного та 

велосипедного) туризму (Київ) 

(Кріт С. Ю.) 

 

   

Участь у всеукраїнському етапі конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів 

«Край, в якому я живу» (Миколаїв) 

(Турченюк С. П.) 

 

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Методична робота Примітки 



1. 

Проведення наради з питання 

наповнюваності гуртків та відповідність тем 

занять (Коханчук В. П.) 

Перевірка журналів проведення 

інструктажів з охорони праці 

( Коханчук В. П.) 

Педагогічна нарада «Новий формат 

проведення обласного етапу дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») у 2020 році  

(Фігура О. М. 

Кріт Ю. А.) 

 

 

2. 

 

Нарада при директорі «Профілактика 

роботи з попередження суїцидальної 

поведінки серед неповнолітніх»  

(Фігура О. М.) 

   

3. 

Нарада «Фінансове забезпечення коштами 

проведення заходів Центру у весняно-літній 

період (Фігура О. М., Гончаренко Л. М.) 

   

 

КВІТЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

Обласний тур Всеукраїнського заочного 

конкурсу звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») – 

(молодша група) 

(Кріт Ю. А.) 

Обласний семінар для 

керівників роїв та виховників ІІ 

(обласного) етапу дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Всеукраїнська історико-краєзнавча 

конференція учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і 

боротьби» (Запоріжжя) 

(Олійник Л. І.) 

 

2. 

Обласний патріотичний квест, присвячений 

Українській революції «100 років надії і 

боротьби» для вихованців патріотичних 

гуртків ПНЗ області 

(Кріт Ю. А., Олійник Л. І.) 

 

 

Кубок України серед юнаків з 

пішохідного туризму  (відкриті змагання 

Миколаївської області зі спортивного 

туризму серед юнаків «Кубок Бугу») 

(Кріт С. Ю.) 

 

 
 

 
 

V Всеукраїнська історико-краєзнавча 

конференція учнівської молоді 

«Державотворчі процеси в Україні: через 

віки у ХХІ століття» 

(м.Черкаси) 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

 

   

Навчальний семінар з підготовки суддів 

конкурсів та змагань, організаторів 

роботи таборової старшини та 

 



впорядників Всеукраїнського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (Закарпатська область) 

(Кріт Ю. А.) 

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 

Нарада «Цивільний захист. Проведення 

об’єктивно-тренувального заняття»       

(Фігура О. М.) 

Проведення тематичного 

тижня, присвяченого основним 

питанням збереження життя    

(Коханчук В. П.) 

Підготовка туристського спорядження до 

літнього періоду роботи Центру             

(Л. І. Міщенко) 

 

 

2. 

Нарада «Підготовка та проведення гри 

«Сокіл «(«Джура»). Фінансування участі 

вихованців у туристських походах           

(Фігура О. М.) 

   

ТРАВЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – (середня і старша 

вікові групи) 

(Кріт Ю. А., Олійник Л. І., Костенко А. О.) 

Обласний установчий семінар 

для Таборової старшини, 

виховників, організаторів 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Всеукраїнська гра-квест до Дня 

Конституції України «Київ – столиця 

української держави» (Київ) 

(Кріт Ю. А., Олійник Л. І.) 

 

 

 

 

 

Обласний семінар для тренерів 

команд з підготовки команд до  

 

 

обласних змагань з пішохідного 

туризму 

(Кріт С. Ю.) 

Всеукраїнський фестиваль ватр-

представлень роїв  Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної  

 

гри «Сокіл» («Джура») (Київ) 

(Кріт Ю. А.) 

 

 
 

 
 

Всеукраїнський заочний конкурс звітів 

про роботу роїв Всеукраїнської  

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») - (молодша вікова група) 

(Київ) 

 



(Кріт Ю. А.) 

   

Навчальний семінар з підготовки суддів 

конкурсів і змагань, організаторів роботи 

таборової старшини та впорядників 

Всеукраїнського етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») (Закарпаття) 

(Кріт Ю. А.) 

 

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 

Нарада при директорі «Вивчення 

результативності участі вихованців гуртків 

Центру та ПНЗ області у Всеукраїнських 

туристсько-краєзнавчих, національно-

патріотичних заходах» (Фігура О. М.) 

Проведення бесід та 

інструктажів з вихованцями 

гуртків у зв’язку з їх участю у 

туристських походах на літніх 

канікулах (Коханчук В. П.) 

Підготовка приміщень Центру до нового 

2020-2021 навчального року             

(Фігура О. М., Міщенко Л. І.) 

 

ЧЕРВЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти Методична робота 
Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

Тренувальння  команд Черкаської області 

для участі у ІІІ (Всеукраїнському) етапі гри 

«Сокіл» («Джура») – (старша і середня 

вікові групи) 

(Кріт Ю. А.) 

Педагогічна нарада  

«Розвиток інклюзивної освіти в 

системі національно-

патріотичної роботи Центру»        

 (Фігура О. М.) 

Участь у проведенні Міжнародних 

патріотичних змагань «Нащадки вільних» 

імені князя К. Острозького 

(Миколаївська область) 

(Кріт Ю. А.) 

 

2. 

Тренування команди-переможців перед 49-

м Чемпіонатом України серед юнаків з 

пішохідного туризму 

(Кріт С. Ю.) 

 

Збір активістів Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Школа джур 

козацьких» «Котигорошко» (молодша  

 

вікова група) (Закарпатська область) 

(Кріт Ю. А.) 

 

 

3. 

Чемпіонат області з пішохідного туризму 

(Кріт С. Ю.) 
 

 

 
 

4. 

Установчий семінар суддів змагань з 

пішохідного туризму 

(Кріт С. Ю.) 

   

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 
Нарада «Прийоми, форми та методи  

організації освітньої роботи гуртків» 

Проведення циклу бесід з 

безпеки життєдіяльності 

Проведення поточного ремонту 

приміщень гаражу, складів (Фігура О. М., 
 



(Коханчук В. П.) вихованцями Центру на час 

літніх канікул               

(Коханчук В. П.) 

Міщенко Л. І.) 

2. 

Нарада «Організація фінансово-

господарської діяльності Центру у 2020-

2021 навчальному році (Фігура О. М.,  

Гончаренко Л. М.) 

   

ЛИПЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

   

Участь у 49-му Чемпіонаті України серед 

юнаків з пішохідного туризму (Львів) 

(Кріт С. Ю.) 

 

   

ІІІ (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2020» 

(старша вікова група) (Суми) 

(Кріт Ю. А.) 

 

   

ІІІ (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2020» 

(середня вікова група) (Волинь) 

(Кріт Ю. А.) 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

  Нарада керівників гуртків 

«Програмне забезпечення 

роботи гуртків у 2020-2021 

навчальному році»                    

(Коханчук В. П.) 

Всеукраїнський збір лідерів учнівського 

самоврядування в рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») –  «Школа 

ройових та курінних» (Закарпаття) 

(Кріт Ю. А.) 

 

  

Заочний конкурс флешмобів до Дня 

Незалежності України «Україна 

назавжди» 

(Кріт Ю. А.) 

 



№п/п Внутрішній контроль та керівництво Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 
Підготовка керівниками гуртків навчальних 

програм (Коханчук В. П.) 

Підготовка Центру до 2020-2021 

навчального року (Фігура О. М.  

Міщенко Л. І.) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти Методична робота  
Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

Обласні змагання «Юні друзі 

Прикордонників» 

(Кріт Ю. А.) 

Педагогічна нарада 

«Дотримання правил пожежної 

безпеки в Центрі. Організація 

роботи у Центрі 2020-

2021навчальному році» 

(Фігура О. М.) 

Семінар-практикум директорів обласних 

та Київського міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій 

юних туристів (Хмельницька область) 

(Фігура О. М.) 

 

2. 

Тренувальння перед Кубком України серед 

юнаків з пішохідного туризму (відкритий 

Кубок Полтавської області) 

(Кріт С. Ю.) 

 

Всеукраїнська військово-патріотична гра 

«Вояцький дух» (Чернігівська область) 

(Кріт Ю. А.) 

 

3. 

Обласні змагання з пішохідного туризму 

«Особиста смуга перешкод» 

(Кріт С. Ю.) 

   

4. 
Обласні курси для керівників гуртків 

(Кріт С. Ю.) 
   

 

№п/п 

 

Внутрішній контроль та керівництво 

 

Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Примітки 

1. 

Нарада «Проведення інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

керівникам гуртків» (Фігура О. М., 

Коханчук В. П.) 

Нарада «Вивчення стану 

охорони праці та забезпечення 

безпечних умов для працівників 

та вихованців у 2020-2021 

навчальному році»  

(Фігура О. М., Міщенко Л. І.) 

Проведення підписки періодичних 

видань. Підготовка тарифікаційного 

списку та штатного розпису   

(Фігура О. М.) 

 

2. 
Затвердження робочих навчальних програм 

та програм роботи гуртків (Коханчук В. П.) 
 

Підготовка Центру до опалювального 

сезону (Міщенко Л. І.) 
 

ЖОВТЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 
Обласний фестиваль ватр-представлень роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

Обласний семінар для 

організаторів                                

Семінар-практикум завідувачів відділами 

спортивного туризму (організаційно-
 



патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

І (міського/районного) ОТГ 

етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

масовими відділами) обласних та 

Київського міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій 

юних туристів  

(Кіровоградська область) 

(Кріт С. Ю.) 

2. 

Обласна патріотична конференція «Герої 

серед нас» 

(Кріт Ю. А.) 

Проведення регіонального 

семінару для керівників гуртків 

історичного краєзнавства, 

музеїв закладів освіти 

(Турченюк С. П.) 

Всеукраїнська краєзнавчо-етнологічна 

конференція учнівської молоді «Лиш те в 

народі жити буде, що серце серцю 

передасть…» (м. Косів) 

(Турченюк С. П.) 

 

3. 

Обласні змагання зі спортивного 

орієнтування «Осінній лист» 

(Кріт Ю. А., Турченюк С. П.) 

 

Участь педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти – відповідальних за 

патріотичне виховання, у 

всеукраїнському Форумі патріотичних 

справ «Ми – українці!» (Київ) 

(Кріт Ю. А.) 

 

ЛИСТОПАД  

№п/п 

 
Обласні заходи зі здобувачами освіти 

Заходи з педагогічними 

працівниками 

 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 

 

 

 

1. 

Обласний етап « Моя Батьківщина – 

Україна» (заочно) 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

 

Кубок України серед юнаків з 

пішохідного туризму (відкритий Кубок 

Полтавської області) 

(Кріт С. Ю.) 

 

   

Участь у ХV Всеукраїнській краєзнавчій 

конференції учнівської молоді «Мій 

рідний край, моя земля – очима 

сучасників» (Миколаїв) 

(Турченюк С. П.) 

 

.   

Всеукраїнська конференція учнівської 

молоді «Рідна мова – щит держави» 

(Київ) 

(Кріт Ю. А.) 

 

   

Постійнодіючий просвітницький проект 

«Ветеранський намет» (заходи з 

героїзації ветеранів АТО/ООС та 

популяризації національно-патріотичних 

ідей) (Київ) 

 



(Кріт Ю. А.) 

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 

Вивчення досвіду роботи педпрацівників, 

які атестуються (Фігура О. М.,         

Коханчук В. П.) 

Проведення планових 

інструктажів (Коханчук В. П. 

Міщенко Л. І.) 

Закупівля та поновлення туристського 

спорядження (Фігура О. М.) 
 

   

Проведення інвентаризації  

(Міщенко Л. І. 

Науменкова В. В.) 

 

ГРУДЕНЬ 

№п/п Обласні заходи зі здобувачами освіти 
Заходи з педагогічними 

працівниками 

Всеукраїнські заходи зі здобувачами 

освіти та педагогічними працівниками 
Примітки 

1. 

Відкриті обласні змагання з пішохідного 

туризму в приміщеннях 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

Семінар для туристсько-

краєзнавчого активу з числа 

педагогічних працівників 

закладів освіти /директори 

станцій, центрів туризму, 

керівники гуртків, методисти, 

відповідальні за військово-

патріотичну, туристсько-

краєзнавчу роботу в місті, 

районі 

(Кріт Ю. А., Кріт С. Ю., 

Коханчук В. П.) 

Участь у Всеукраїнському етапі 

експедиції учнівської молоді               

«Моя Батьківщина – Україна» 

(м. Київ) 

 

2. 

Підсумкова конференція обласного етапу 

всеукраїнської експедиції «Моя 

Батьківщина - Україна» 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

 

 

 

Методична робота 

 

3. 

Обласна учнівська конференція 

«Моя Батьківщина – Україна» 

(Кріт С. Ю., Турченюк С. П.) 

Педагогічна нарада «Навчально-

виховна та фінансово-господарська 

діяльності Центру у 2019 році. Діяльність 

Центру в умовах нової української 

школи» (Фігура О. М.) 

 

4. 
Новорічний захід для вихованців Центру 

(Коханчук В. П.) 

Установчий семінар суддів 

змагань з пішохідного туризму 

(Кріт С. Ю.) 

  

№п/п Внутрішній контроль та керівництво 
Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
Фінансово-господарська діяльність Примітки 

1. 

Проведення підсумкової наради з питань 

діяльності Центру у 2020 році  

(Фігура О. М.) 

Нарада «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності під час 

новорічних заходів та зимових 

канікул»  

 (Фігура О. М.,  Коханчук В. П.) 

  

2. 

Нарада «Організація навчально-виховної та 

організаційно-масової роботи Центру у 2021 

році» 

(Фігура О. М., Коханчук В. П.) 

   



 

 Протягом року  

 
Всеукраїнські заходи зі здобувачами освіти та педагогічними працівниками 

 

 

Семінари-тренінги для керівників гуртків 

військово-патріотичного напряму та 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти з підготовки тренерів 

«Школи виховників джур» Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Семінари для керівників гуртків 

історичного краєзнавства, 

завідувачів музеїв історичного 

профілю закладів освіти, 

працівників інститутів 

післядипломної педагогічної 

освіти 

(Турченюк С. П.) 

Регіональні тренінги для виховників 

Всеукраїнської  дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

 

 

Всеукраїнські вишколи з підготовки 

таборової старшини  Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

Тренінги для педагогічних 

працівників закладів 

позашкільної освіти та 

громадських активістів «Дії 

населення в умовах 

надзвичайних ситуацій 

військового характеру» 

(Коханчук В. П.) 

Тренінги з підготовки педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти 

та громадських активістів до участі в 

конкурсі «Рятівник»  Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») 

(Кріт Ю. А.) 

 

 

Тренінги для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти та громадських 

активістів «Таборова майстерня: як 

створювати наметові освітні табори» 

(Кріт Ю. А.) 

Навчальні сесії для 

педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти та 

громадських активістів з питань 

проектного менеджменту, 

критичного мислення, командо 

творення тощо 

(Коханчук В. П.) 

  


