
 

ПРОГРАМА 

заходів для дітей та учнівської молоді міста Києва  

на зимові канікули 2014-2015 навчального року 

  

Захід Дата/час  проведення  

 

Цільова аудиторія 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

 

Новорічні кіносеанси сферичного кінотеатру  

«ATMASFERA 360»/Київський планетарій  

(вул. Велика Васильківська, 57/3) 

12-13 січня  діти пільгових категорій 

(200 дітей за окремим 

планом) 

 

Екскурсія на постійно діючу виставку акваріумних риб та 

рослин у Київський міський Будинок природи  

(вул. Рогнідинська, 3) 

13 січня/12.00 діти дошкільного  

та шкільного віку 

Екскурсія до музею популярної науки і техніки 

«Експериментаніум» (вул. Верхній Вал, 2-А) 

06 січня/10.00 

07 січня/10.00 

12 січня/10.00 

діти дошкільного  

та шкільного віку 

 

Фізкультурно-спортивний напрям 

 

Змагання з городкового спорту  

(ЗНЗ № 210, вул. Л. Гавро, 22-А) 

 

04 січня учні ЗНЗ № 210,  

навчальних закладів 

Оболонського району 

Спортивне свято «Веселі старти»  

(ЗНЗ № 34, вул. Межова, 22) 

05 січня учні ЗНЗ № 34 

Першість Святошинського району з дзюдо та самбо  

(ЗНЗ № 235, вул. Велика Кільцева, 1-Б)  

06 січня вихованці ДЮСШ  

Святошинського району 



 

Змагання з флорболу (хокей на підлозі)  

(Технічний ліцей, вул. Тампере, 9) 

06 січня учні Технічного ліцею 

ХХ Всеукраїнські змагання з легкої атлетики в приміщенні 

«Різдвяні старти – 2015»  

(легкоатлетичний манеж КМШВСМ, пр. П. Тичини, 18) 

09-10 січня 

11.00 

вихованці ДЮСШ  

міста Києва 

Змагання з баскетболу З Х З (ЗНЗ № 226, вул. Прирічна, 9-Є; 

ЗНЗ № 298, пр. Героїв Сталінграда, 58-Б) 

10 січня учні ЗНЗ  

Оболонського району 

Змагання з волейболу  

(ЗНЗ № 298, пр. Героїв Сталінграда, 58-Б) 

11 січня учні ЗНЗ  

Оболонського району 

Турнір із міні-футболу на першість «Єдності»  

(ЗНЗ № 20, пр. Оболонський, 32-Б) 

11 січня учні ЗНЗ  

Оболонського району 

Спортивні змагання «Козацькі розваги»  

(ЗНЗ № 63, вул. Гречка, 10-А )  

12 січня учні ЗНЗ № 63 

Спортивні змагання серед учнів 3-х класів  

(ЗНЗ № 146, пр. Миру, 11) 

12 січня учні 3-х класів ЗНЗ № 146 

Шаховий турнір серед ліцеїстів 

(Технічний ліцей, вул. Тампере, 9)  

13 січня учні Технічного ліцею 

Змагання з шахів «Лицарі 64-х полів»  

(Київська інженерна гімназія, вул. Княжий затон,12-А)) 

14 січня учні 1-8 класів Київської 

інженерної гімназії 

Спортивні змагання з настільного тенісу 

(Русанівський ліцей, бульвар О. Давидова, 17-А) 

15 січня учні Русанівського ліцею 

 

Київський Палац дітей та юнацтва 

 

Новорічна шоу-вистава «Сніжна історія» 02 січня/10.30 

03-06 січня/10.30,14.00 

діти молодшого та 

середнього шкільного віку 

Зустріч делегації дітей Миколаївської школи Донецької 

області (відвідування новорічної вистави, екскурсія по Києву, 

зустріч з гуртківцями Палацу) 

03-04 січня діти середнього та старшого 

шкільного віку 



 

Міжнародний хоровий фестиваль «Музичні зустрічі». 

Концерт хорових колективів. (Національна філармонія 

України) 

08 січня/18.00 діти шкільного віку та батьки 

Міська новорічна виставка-конкурс «Різдвяний вертеп» 

(Галерея «Дім Миколи») 

08-18 січня 

11.00-18.00 

діти шкільного віку та батьки 

Екскурсія вихованців відділу науково-технічної творчості в 

Державний музей іграшки (Кловський узвіз, 8) 

10 січня/12.00 діти молодшого та 

середнього шкільного віку 

Участь команди Палацу у Всеукраїнському конкурсі 

раціоналізаторів і винахідників (Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді) 

10-15 січня діти середнього та старшого 

шкільного віку 

Участь у Всеукраїнській експедиції «Моя батьківщина - 

Україна» (Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді) 

10-15 січня гуртківці відділу біології 

Участь народного художнього колективу хорової капели 

хлопчиків та юнаків у хоровому фестивалі «Різдвяний 

передзвін» (Успенський собор Києво-Печерської Лаври) 

11 січня/17.00 діти шкільного віку та 

молодь 

Засідання товариства аматорів історії ім. В. Хвойки 

(Національний музей історії України) 

11 січня/11.00 діти середнього та старшого 

шкільного віку 

Культпохід вихованців відділу науково-технічної творчості в 

сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360»  

13 січня/14.00 вихованці відділу науково-

технічної творчості 

Участь вихованців відділу науково-технічної творчості у 

всеукраїнських змаганнях юних техніків з радіозв’язку на КХ 

(Авіаційно-космічний центр (вул. З. Гайдай, 1-А) 

14 січня/10.00 вихованці відділу науково-

технічної творчості 

Новорічний бал старшокласників міста Києва «Українські 

вечорниці» (Київський Палац дітей та юнацтва) 

15 січня/17.00 старшокласники міста Києва 

Лекторій юних біохіміків «Передові рубежі науки» 

(Конференц-зал інституту біохімії) 

15 січня/16.30 учні старшого шкільного віку 

Виставка графічних робіт вихованців гуртка «Академічний 

малюнок» (Київський Палац дітей та юнацтва) 

15-30 січня діти дошкільного та 

шкільного віку 



 

«Липневі пастелі». Персональна виставка робіт Елланської 

С.Е., керівника гуртка «Декоративна графіка» 

 (Київський Палац дітей та юнацтва)  

15-30 січня діти дошкільного та 

шкільного віку 

Участь вихованців відділу науково-технічної творчості у ІІ 

етапі чемпіонату міста Києва з автомодельного спорту 

(трасові моделі) (ЦНТТМ «Сфера») 

18 січня/10.00 вихованці відділу науково-

технічної творчості 

Краєзнавчий лекторій «Моє місто Київ»  

(Музей історії міста Києва) 

18 січня/11.00 учні середнього та старшого 

шкільного віку 

 

Міжнародний  центр дитячо-юнацького туризму 

 

Навчально-тренувальний лижний збір 

(Закарпатська обл. Міжгірський  р-н, с. Верхнє  Студене) 

01-11 січня гуртківці МЦДЮТ 

(14 осіб) 

Навчально-тренувальний збір із підготовки до чемпіонату 

України зі спортивного орієнтування на лижах 

(Реабілітаційно-спортивний центр, Львівська обл. с.Сянки)  

02 – 11 січня гуртківці МЦДЮТ 

 (57 осіб) 

Навчально-тренувальний лижний збір  

(Закарпатська обл.,  с. Лумшори) 

02 – 11 січня гуртківці МЦДЮТ  

(20 осіб) 

Навчально-тренувальний похід, практичні заняття зі 

спортивного орієнтування (Пуща-Водиця) 

06 січня гуртківці МЦДЮТ 

 (12 осіб) 

Краєзнавча екскурсія по історичних пам’ятках Києва 

«Стародавній Поділ»  

12 січня гуртківці МЦДЮТ 

(14 осіб) 

Екскурсія до виставки-музею досягнень Братів Кличків  

(вул. Червоноармійська, 55)  

16 січня гуртківці МЦДЮТ  

(10 осіб) 

Навчально-тренувальний похід, практичні заняття: види 

вогнищ, вузли, бівуак (Труханів острів)  

17 січня гуртківці МЦДЮТ 

(14 осіб) 

 

 

 



 

 

Київський міський Будинок Учителя 

 

Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення»  

Тема:  «Заповідана Богом робота: коли житла уміли говорити.  

Народний календар – січень» 

12 січня/16.00 учнівська, педагогічна та 

батьківська громадськість  

Засідання клубу «Валеологія» 

Тема: «Тематика безпечної життєдіяльності у навчальних 

програмах європейських шкіл» 

14 січня/16.00 учнівська та педагогічна 

громадськість 

Вечір пам’яті Євгена Сверстюка, українського письменника, 

філософа, почесного президента Українського відділення 

Міжнародного ПЕН-клубу                    

14 січня/18.00 учнівська, педагогічна та 

батьківська громадськість 

Засідання клубу «Майстерня практичного психолога» 

Тема: «Обгрунтування необхідності розвитку особистості у 

підлітково-юнацькому віці» 

15 січня/15.00 учнівська молодь та 

практичні психологи 

Засідання клубу «Особистість» 

Тема: «Фонди Педагогічного музею України – скарбниця 

української педагогіки. Виставкова діяльність  у 2015 році» 

16 січня/11.00 учнівська та педагогічна 

громадськість СШ № 264 

Презентація книги Валерія Сніжка,  біолога, психолога, 

українознавця «Ностальгія: Метелик» 

16 січня/16.00 учнівська, педагогічна та 

батьківська громадськість 

Концертна програма за участю професійних та аматорських  

колективів гітаристів «Різдвяна містерія» 

17 січня/17.00 учнівська, педагогічна та 

батьківська громадськість 

 

Музеї комунальної власності міста Києва 

 

Музей історії міста Києва  

(вул. Хрещатик, 2) 

 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

 



 

Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва  

(вул. Лаврська, 9) 

05 січня 

12 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Київський національний музей російського мистецтва 

(вул. Терещенківська, 9) 

 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків  

(вул. Терещенківська, 15) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Музей видатних діячів української культури Л.Українки, 

М.Лисенка, П.Саксаганського, М.Старицького 

(вул. Саксаганського, 97) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Музей книги і друкарства України  

(вул. Лаврська, 9, корпус 9) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Національний історико-архітектурний музей  

«Київська фортеця»  

(вул. Госпітальна, 24-А) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України  

(вул. Лаврська, 9, корпус 24) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Національний центр народної культури  

«Музей Івана Гончара» 

(вул. Лаврська, 19) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе 

(вул. Андріївський узвіз, 21) 

06 січня 

13 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

 

 



 

Київський літературно-меморіальний музей-квартира 

П.Тичини  

(вул. Терещенківська, 5) 

04 січня 

11 січня 

18 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Київський літературно-меморіальний музей М.Рильського  

(вул. Рильського, 7) 

03 січня 

10 січня 

17 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

Музей гетьманства 

(вул. Спаська, 16-Б) 

03 січня 

10 січня 

17 січня 

діти шкільного віку,  

учні професійно-технічних 

училищ 

 

*План роботи на зимові канікули Управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій розміщено на       

веб-сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту http://don.kievcity.gov.ua/content/zymovi-kanikuly.html.    

 

 

 

 

 

 


