


2.  Нарада методистів з фізичної 

культури районних науково-

методичних центрів та голів 

методичних об’єднань вчителів 

фізичної культури 

11.03.2015 

10.00 

Оболонський район Методисти з фізичної 

культури районних 

науково-методичних 

центрів та голови 

методичних об’єднань 

вчителів фізичної 

культури 

Мельник С.Б. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

 

 

 

3.  Нарада спеціалістів районних 

управлінь освіти з питань 

позашкільної освіти та виховання 

16.03.2015 

10.00 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

Спеціалісти районних 

управлінь освіти з 

питань позашкільної 

освіти та виховання 

Челомбітько В.Ю. 

Бабінець С.І. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

4.  Круглий стіл із представниками 

Київської міської ради 

старшокласників 

20.03.2015 

16.00 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

Київська міська  

рада старшокласників 

Челомбітько В.Ю. 

Ткаченко В.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

5.  Міська нарада зі спеціалістами 

районних управлінь освіти «Про 

дотримання вимог чинного 

законодавства з охорони праці,  

безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки у навчальних закладах» 

до 31.03.2015 Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

Спеціалісти районних 

управлінь освіти з 

питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Чераньова О.О. 

 

 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

6.  Науково-практична конференція  

«Проблеми індивідуальної освіти» 

01.04.2015 

15.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Педагогічна 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

7.  Нарада методистів з фізичної 

культури районних науково-

методичних центрів та голів 

методичних об’єднань вчителів 

фізичної культури 

08.04.2015 

10.00 

Печерський район Методисти з фізичної 

культури районних 

науково-методичних 

центрів та голови 

методичних об’єднань 

вчителів фізичної 

культури 

Мельник С.Б. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

 

 



8.  Засідання Київської студії 

гуманної педагогіки на тему: 

«Педагогіка Василя 

Олександровича Сухомлинського» 

08.04.2015 

16.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Педагогічна та 

батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

9.  Нарада спеціалістів районних 

управлінь освіти з питань 

позашкільної освіти та виховання 

20.04.2015 Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

Спеціалісти районних 

управлінь освіти з 

питань позашкільної 

освіти та виховання 

Челомбітько В.Ю. 

Бабінець С.І. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

10.  Конференція  для старшокласників 

м. Києва «Здоров'я молоді –  

запорука успіху майбутнього» 

20.04.2015 

15.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська молодь Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

11.  Круглий стіл із представниками 

Київської міської ради 

старшокласників 

24.04.2015 

16.00 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

Київська міська  

рада старшокласників 

Челомбітько В.Ю. 

Ткаченко В.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Конкурси, фестивалі, інтелектуальні турніри, виставки 

 

12.  Родинне свято «Масляна 

туристська» 

01.03.2015 

10.00 

Голосіївський парк Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

Муковніна О.С. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Міжнародний 

Центр дитячо-

юнацького туризму 

13.  Концерт вихованців творчих 

колективів відділу художньої 

творчості «Сходинки 

майстерності» КПДЮ 

01.03.2015 

12.00 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська та 

батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 



14.  Міський конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Обери чисте 

майбутнє» 

01.03-

10.04.2015 

Навчальні заклади  

м. Києва 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці позашкільних 

навчальних закладів 

Бабінець С.І. 

Ткаченко В.В. 

Назаренко Т.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

КП 

«Київкомунсервіс» 

 

Департамент 

житлово-

комунальної 

інфраструктури 

15.  Ювілейний вечір  Світлани 

Мирводи, заслуженої артистки 

України  «Я не помітила тих 

днів…» до Міжнародного дня прав 

жінок і миру                                                                                 

02.03.2015 

18.00 

 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Педагогічна та 

батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

16.  Заходи до Дня народження  

Т. Г. Шевченка 

02-09.03.2015 Навчальні заклади 

міста Києва 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Районні  

управління освіти 

17.  Урочисте відкриття  ХІХ 

Фестивалю мистецтв 

«Шевченківський березень».                    

Фольклорне  свято  «Ми – 

українці!»                                                                                                                                                                                                                                                                         

05.03.2015 

12.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

18.  ХІV Міський  конкурс читців 

поезії  Т.Г. Шевченка  

 

05.03.2015  

14.00 

Національний музей 

Т.Г.Шевченка 

(б-р Шевченка,12) 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці позашкільних 

навчальних закладів 

Бабінець С.І. 

Гордієнко В.В. 

 

Департамент освіти 

і науки, молоді 

та спорту 

 

Національний музей 

Т.Г. Шевченка 

 

Шевченківське 

управління освіти 



19.  Загальноміська акція 

«Міжнародний день жіночої 

солідарності та миру» 

06.03.2015 За окремим графіком Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Челомбітько В.Ю. 

Бабінець С.І. 

Ткаченко В.В. 

Департамент освіти 

і науки, молоді 

та спорту 

20.  Урочиста церемонія нагородження 

переможців Міжнародного 

конкурсу з української мови 

ім. Петра Яцика 

  

06.03.2015 

14.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

21.  Міський фестиваль-конкурс 

дитячих театральних колективів  

навчальних закладів міста Києва 

«Срібне джерело» 

березень Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Вихованці театральних 

колективів 

загальноосвітніх та 

позашкільних 

навчальних закладів 

Бабінець С.І. 

Гордієнко В.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

22.  Київський відкритий конкурс 

учнівської молоді з інформаційних 

технологій 

01-31.03.2015 

 

04.04.2015 

 

05.04.2015 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Солом’янського 

району  

(вул. Героїв 

Севастополя, 35) 

Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

 

23.  Міський етап Всеукраїнського 

конкурсу на кращий інноваційний 

урок фізичної культури та урок 

фізичної культури з елементами 

футболу 

03-16 

березня 

Києво-Печерський 

ліцей № 171 «Лідер» 

(вул. Лейпцизька,  

11-А) 

Учителі фізичної 

культури 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

м. Києва 

Мельник С.Б. 

Черпак Ю.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського 

Університету  

ім.  Б. Грінченка 



24.  Культурно-мистецька акція 

«Весняні переспіви» до 

Міжнародного дня прав жінок і 

миру 

10.03.2015 

15.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

25.  Міжнародна виставка освіти 

«Сучасні навчальні заклади 

України - 2015» 

12-14.03.2015 Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Педагогічна та 

батьківська 

громадськість,  

науковці 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

26.  Літературно-музична програма 

«Жива душа поетова святая» до 

Дня народження Т. Г. Шевченка 

13.03.2015 

19.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

27.  Міський конкурс з початкового 

технічного моделювання 

14.03.2015 Центр технічної 

творчості та 

допрофесійної 

орієнтації шкільної 

молоді  

Дарницького району 

(вул. Ілліча, 15) 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бабінець С.І. Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

28.  ХІІІ етап міської Акції учнівської 

молоді «Пізнай свій край – пізнай 

себе» 

14.03.2015 

10.00 

Подільський район 

Старт –  

Контрактовий будинок  

(вул. Межигірська, 1) 

Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

Муковніна О.С. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Міжнародний 

Центр дитячо-

юнацького туризму 

29.  Вернісаж  педагогічної  творчості 

професійно-технічних навчальних 

закладів   м. Києва 

16.03.2015 

10.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Педагогічна та 

батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 



30.  Звітний концерт ансамблю 

спортивного бального танцю 

«Фаворит» та  дитячо-юнацького 

цирку «Але-ап» КПДЮ на 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив» 

19.03.2015 

17.00 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

31.  Міські змагання зі спортивного 

бального танцю на Кубок 

«Фаворита» 

21-22.03.2015 Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська молодь 

 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

32.  Інтерактивна театралізована 

вистава «Острів співучих папуг» 

24.03.2015 

12.00 

25.03.2015 

12.00, 15.00 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учні молодшого та 

шкільного віку 

 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

33.  Міський фестиваль-конкурс 

авторської пісні та співаної поезії 

молодих авторів і виконавців 

березень Будинок дитячої та 

юнацької творчості 

Голосіївського району 

(пр. Голосіївський, 22) 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці позашкільних 

навчальних закладів 

Бабінець С.І. 

Гордієнко В.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Голосіївське 

управління освіти 

34.  Літературно-мистецьке свято 

«Освітянська співуча родина»     

25.03.2015 

16.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Освітянські родини Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

35.  Концертна програма «Парад 

ансамблів» 

30.03.2015 

19.00 

Національна 

філармонія України  

(Володимирський 

узвіз, 2) 

 

Учасники ансамблю 

народної музики 

«Первоцвіт» КПДЮ 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 



36.  Міська профорієнтаційна гра 

«Мистецька фортеця» 

За окремим 

графіком 

Спеціалізована школа 

№ 23  

Деснянського району 

 (вул. Путивльська, 35) 

Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці позашкільних 

навчальних закладів 

Бабінець С.І. Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Деснянське 

управління освіти 

37.  Конкурс «Київ – моє місто, мені в 

ньому жити, мені його 

створювати»   

березень-

квітень 

За окремим графіком Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці позашкільних 

навчальних закладів 

Бабінець С.І. 

Гордієнко В.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

38.  Виставка лауреатів Фестивалю 

народної творчості працівників 

установ освіти м. Києва «Квітучі 

барви таланту!» 

01.04.2015 

10.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

39.  Всеукраїнський психологічний 

фестиваль «ПАРОСТОК»  

01-04.02.2015 Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Практичні психологи 

навчальних закладів 

міста Києва та України, 

науковці та методисти 

позашкільних 

навчальних закладів 

України 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

40.  Міський конкурс із оригамі 

«Журавлиний клич» 

04.04.2015 Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська 

 громадськість 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

41.  Концерт  вихованців  творчих 

колективів відділу художньої 

творчості «Перші кроки» КПДЮ 

05.04.2015 

12.00 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська та 

батьківська 

громадськість 

 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 



42.  Заходи до Дня здоров’я 07.04.2015 Навчальні заклади 

міста Києва 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Районні  

управління освіти 

43.  Заходи до Світлого Христового 

Воскресіння 

06-10.04.2015 Навчальні заклади 

міста Києва 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Районні  

управління освіти 

44.  Заходи до Дня здоров’я 07.04.2015 Навчальні заклади 

міста Києва 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Районні  

управління освіти 

45.  Мистецьке свято «Великодня 

писанка» : майстер-класи із 

виготовлення писанок та 

великодніх листівок 

08.04.2015 

14.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

46.  Форум представників шкільної 

преси 

08.04.2015 

14.30 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська молодь 

 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

47.  Заходи до Дня довкілля та 

Всесвітнього дня Землі 

14-24.04.2015 Навчальні заклади 

міста Києва 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Районні  

управління освіти 



48.  Міжнародний чемпіонат 

комп’ютерних талантів «Золотий 

байт – 2015» 

18-19.04.2015 

10.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Учнівська молодь Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

49.  Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

20-26.04.2015 Навчальні заклади Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці дошкільних 

та позашкільних 

навчальних закладів 

Чераньова О.О. 

 спеціалісти районних 

управлінь освіти 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

50.  Фестиваль народної творчості 

працівників освіти м. Києва 

«Квітучі барви таланту!» 

21.04.2015 

28.04.2015 

18.00 

Київський міський 

будинок учителя  

(вул. Володимирська, 

57) 

Педагогічна та 

батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

Мельник Л.Ф. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський міський 

будинок учителя 

51.  Заходи до Дня Чорнобильської 

трагедії 

24-26.04.2015 Навчальні заклади 

міста Києва 

Учнівська, педагогічна 

та батьківська 

громадськість 

Бабінець С.І. 

 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Районні  

управління освіти 

52.  IV хореографічний фестиваль 

«Київське дивоколо» 

25-26.04.2015 Київський Палац дітей 

та юнацтва 

 (вул. І. Мазепи, 13) 

Учнівська, педагогічна 

громадськість 

 

Бабінець С.І. 

Добровольська О.М. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

53.  Конкурс малюнків «Охорона праці 

очима дітей» 

До 

30.04.2015 

Навчальні заклади Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вихованці дошкільних 

та позашкільних 

навчальних закладів 

Чераньова О.О. 

 спеціалісти районних 

управлінь освіти 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 



54.  Міський етап Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах  

квітень Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

Навчальні заклади  

міста Києва 

Мельник С. Б. 

Оргкомітет конкурсу 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Спорт

ивні 

змага

ння, 

турис

тські 

заход

и 

55.  

      

 Міський спортивно-

масовий захід 

«Олімпійське 

лелеченя» 

березень За окремим 

графіком 

Учні 5-6 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста Києва 

Мельник С.Б. Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київське міське 

відділення НОК 

56.  Чемпіонат міста Києва з 

баскетболу 3х3 серед команд 

юнаків та дівчат ЗНЗ 

березень-

квітень 

За окремим графіком Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста Києва 

Мельник С.Б. 

Панченко Л.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Федерація 

баскетболу м. Києва 

57.  VІІІ етап  Кубка з туристського 

багатоборства учнівської  молоді 

м. Києва. Чемпіонат м. Києва  зі 

спортивного орієнтування.     

15.03.2015 

10.00 

Голосіївський ліс Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

Муковніна О.С. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Міжнародний 

Центр дитячо-

юнацького туризму 



58.  Міські змагання з 

судномодельного спорту 

20-22.03.2015 

 

 

 

27-29.03.2015 

Навчально-виховний 

комплекс 

допрофесійної 

підготовки та 

технічної творчості 

молоді 

Солом’янського 

району  

(вул. Курська, 15-А) 

Учні старшого 

шкільного віку 

 

 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бабінець С.І. Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

 

 

59.  Міський етап Олімпіади з фізичної 

культури 

03-04.04.2015 Скандинавська 

гімназія 

 (вул. Б. Гмирі, 3-Б) 

Учні 11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста Києва 

Мельник С.Б. 

Черпак Ю.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського 

Університету  

ім.  Б. Грінченка 

60.  ІХ етап Кубка з туристського 

багатоборства учнівської молоді  

м. Києва. Чемпіонат м. Києва з 

пішохідного туризму «Смуга 

перешкод» (дистанція  І-ІV класів) 

05.04.2015 

10.00 

Голосіївський ліс Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

Муковніна О.С. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Міжнародний 

Центр дитячо-

юнацького туризму 

61.  Міська гра-конкурс учнівської 

молоді «Краєзнавчий квест» 

18.04.2015 

10.00 

Подільський район 

Старт –  

Контрактовий будинок  

(вул. Межигірська, 1) 

Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

Муковніна О.С. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Міжнародний 

Центр дитячо-

юнацького туризму 



62.  Х етап Кубку з туристського 

багатоборства учнівської молоді  

м. Києва. Чемпіонат  з пішохідного 

туризму «Крос-похід»  

(дистанція І-ІV класів) 

26.04.2015 

10.00 

Голосіївський ліс Учнівська молодь  

міста Києва 

Бабінець С.І. 

Муковніна О.С. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Міжнародний 

Центр дитячо-

юнацького туризму 

63.  Спартакіада допризовної 

учнівської молоді м. Києва  з 

військово-спортивного 

семиборства  

квітень За окремим графіком Учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста Києва 

Мельник С.Б. 

Олійник Л.П. 

Соловей С.В. 

Департамент освіти 

 і науки, молоді  

та спорту 

 

Київська міська 

організація 

Товариства 

сприяння обороні 

України 

 

Київський міський 

військовий 

комісаріат 

64.        
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