
ПРОГРАМА 

заходів для дітей та учнівської молоді міста Києва на зимові канікули 

28.12.2015-10.01.2016 
 

Назва заходу Дата /час учасники 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

Новорічна вистава «Лускунчик» 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей 

та юнацтва (вул. Межигірська, 2) 

28.12.2015 

12.00 

15.00 

діти, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 
(молодша, середня, старша вікова 

група) 

Новорічна вистава «Казковий дивосвіт» 

 Київський муніципальний академічний театр опери і балету для 

дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2) 

 

29.12.2015 

12.00 

15.00 

діти, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 
(середня, старша вікова група) 

Новорічна вистава «Казковий дивосвіт»  

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей 

та юнацтва (вул. Межигірська, 2) 

 

30.12.2015 

12.00 

15.00 

діти, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 

(молодша, середня вікова група) 

Всеукраїнські відкриті змагання з автомодельного спорту серед 

учнівської молоді (трасові моделі) (ЦНТТМ “СФЕРА”)  

10.01.2016 

10.00 

вихованці позашкільних закладів 

освіти міста Києва 1-11 класів 

Київський палац дітей та юнацтва 

Проект «Світ мистецтва». Концерт «Різдвяні вечори» ( Хор 

«Вогник») 

23.12.2015 

15.00 

діти шкільного віку та батьки 

Проект «Новорічна ялинка у Палаці». Новорічна шоу-вистава (ігрові, 

пізнавальні майданчики; майстер класи, творчі лабораторії; веселі 

естафети, хороводи, співи та танці під ялинкою) 

19.12.2015-06.01.2016 

(10:30; 14:00) 

діти дошкільного, молодшого та 

середнього шкільного віку 

Акція «Збережи ялинку».  

«Ялинка 3-D» (майстер-класи, практикум, виставка-конкурс)   

04.01.2016-12.01.2016 вихованці народного художнього 

колективу  ансамблю народної 

музики «Первоцвіт» 
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Участь у міжнародному фестивалі народного художнього колективу 

- ансамбль народної музики «Первоцвіт» (Франція) 

23.12.2015-08.01.2016 діти шкільного віку  

Виставка творчих робіт «Новорічні історії» вихованців гуртка 

«Композиція» 

15-30.12.2015 діти шкільного віку та батьки 

Підсумковий концерт для батьків молодшого хору «Дзвіночок» 26.12.2015 

15.00 

діти шкільного віку та батьки 

Виставка творчих робіт вихованців гуртка «Графіка» 08-31.01.2016 вихованці КПДЮ 

Новорічне свято для гуртківців авіаційно-космічної лабораторії 27.12.2015 

11.00 

вихованці гуртків «Го» 

Участь гуртківців спортивного відділу в новорічному турнірі клубу 

«Супутник» з ГО 

27.12.2015 педагоги, вихованці та батьки КПДЮ 

Благодійна акція до Нового року «З вірою в серці» для дітей 

Слов'янської загальноосвітньої школи-інтернату   І-ІІІ ступенів №1 

Слов'янської міської ради Донецької області (благодійна допомога 

вихованцям школи-інтернату) 

28.12.2015 вихованці КПДЮ 

Благодійна акція до Нового року «З вірою в серці» для воїнів АТО  29.12.2015  вихованці та педагоги КПДЮ 

Зустріч делегації дітей-військово-службовців, які брали участь у 

військових діях у зоні АТО з Івано-Франківської області 

30.12.2015 діти шкільного віку та батьки 

У рамках Міжнародного фестивалю «Музичні зустрічі» виступи 

хорових колективів  

08.01.2016 вихованці та педагоги КПДЮ 

Навчально-тренувальні виїзди гуртківців зима 2016 
26-29.12.2015 

02-10.01.2016 

вихованці та педагоги КПДЮ 

Екскурсії музеями міста  
02-10.01.2016 вихованці та педагоги КПДЮ 
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Благодійна акція «Подаруй свято друзям» для дітей НДІ ортопедії та 

травматології   

05.01.2015  вихованці та педагоги КПДЮ 

КНПЗ Київський центр дитячо-юнацького туризму,  

краєзнавства та військово-патріотичного виховання 

 
Навчально-тренувальний лижний збір гуртківців Закладу 

 29.12.2015-11.01.2016 

вихованці гуртка «Пішохідний 

туризм» учні 10-11 класів 

Екскурсія до Національного музею народної архітектури і побуту 

України 
29.12.2015 

10.00 

вихованці гуртка «Геологічне 

краєзнавство» учні 6-7 класів 

Волонтерські заходи акції «Разом до перемоги» протягом канікул  

 

вихованці гуртків Закладу 

Перегляд вистави «Лускунчик» 31.12.2015 

19.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 5-6 

класів 

Екскурсія до Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам᾿янець» 01-06.01.2016 

вихованці гуртків «Літературне 

краєзнавство» учні 1-3 класів, 

«Географічне краєзнавство» учні 9-

10 класів 

Туристсько-краєзнавчий збір гуртківців Закладу 
02-10.01.2016 

вихованці гуртка «Пішохідний 

туризм» учні 7-8 класів 

Навчально-тренувальний лижний збір гуртківців Закладу 

02-11.01.2016 

вихованці гуртків «Пішохідний 

туризм» учні 7-8 класів, 

«Спортивний туризм» учні 8-9 класів 

Екскурсія до Головної новорічної ялинки 
02.01.2016 

10.00 

вихованці гуртка «Геологічне 

краєзнавство» учні 6-9 класів 

 

Екскурсія до етнографічного музею «Мамаєва Слобода» 
03.01.2016 

11.00 

вихованці гуртка «Географічне 

краєзнавство» учні 8-9 класів 
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Навчально-тренувальний збір збірної команди  гуртківців Центру з 

підготовки до ЧУ та ЧЄ зі спортивного орієнтування на лижах 
03-12.01.2016 

збірна команда гуртківців Закладу  

Учбові змагання з техніки пішохідного туризму у закритих 

приміщеннях 03.01.2016 

вихованці гуртка «Юні туристи-

краєзнавці» учні 5-6 класів 

 

Відвідування «Зимової країни»  
03. 01.2016 

04.01.2016 

11.00 

вихованці гуртків «Пішохідний 

туризм» учні 6-7 класів, 

«Спортивний туризм» учні 6-7 

класів, «Юні туристи-краєзнавці» 

учні 5-6 класів 

Екскурсія до Національного архітектурно-історичного заповідника 

«Чернігів стародавній » 04-05.01.2016 

вихованці гуртка «Екологічне 

краєзнавство» учні 6 класів 

 

Екскурсія до музею космонавтики Ім. С.П.Корольова 

04-05.01.2016 

вихованці гуртка «Юні туристи-

краєзнавці» учні 5-6 класів 

Екскурсія до музею Гетьманства 04.01.2016 

11.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 8-х 

класів 

Перегляд мюзікла «Казкові дива» 
04.01.2016 

11.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 5-6 

класів 

Похід по ІІ лінії оборони м. Києва 
05.01.2016 

вихованці гуртка «Джура», учні 8-9 

класів 

Екскурсія до музею Олімпійської слави 05.01.2016 

11.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 6-7 

класів 

Колядування «Добрий вечір, Щедрий вечір» 06.01.2016 

17.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 5-6 

класів 

Екскурсія-похід  «Різдвяне свято» 
06.01.2016 

11.00 

вихованці гуртка «Юні туристи-

краєзнавці» учні 5-6 класів 
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Екскурсія до Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам᾿янець» 07-10.01.2016 

вихованці гуртків «Юні археологи» 

учні 9-х класів, «Етнографічне 

краєзнавство» учні 5-6 класів  

 

Святкування Різдва Христового 07.01.2016 

11.00 

вихованці гуртків «Джура», учні 6-9 

класів 

Участь у святкових заходах Національного музею народної 

архітектури і побуту України 
07.01.2016 

11.00 

вихованці гуртків «Спортивний 

туризм», «Юні туристи-краєзнавці» , 

«Юні скаути» учні 6-9 класів 

Перегляд вистави «Лускунчик» 
08.01.2016 

15.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 6-7 

класів 

 Учбові змагання у закритих приміщеннях зі спортивного орієнтування 

08.01.2016 

вихованці гуртків «Спортивний 

туризм», «Спортивне орієнтування» 

учні 9-11 класів 

Екскурсія до парку Партизанської слави 
09.01.2016 

11.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 7-8 

класів 

Екскурсія до музею Збройних сил України 
09.01.2016 

10.00 

вихованці гуртка «Джура», учні 8-9 

класів 

Екскурсія до Музею іграшок 
09.01.2016 

10.00 

вихованці гуртка «Юні туристи-

краєзнавці» учні 5-6 класів 

Учбово-тренувальні змагання з елементами спортивного орієнтування 

10.01.16 

вихованці гуртка «Юні туристи-

краєзнавці» учні 5-6 класів 

 

Музеї комунальної власності м. Києва 

 

відвідування музеїв у зазначені дні безкоштовне за попередньою домовленістю з музеєм (для груп учнів) 
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Музей історії міста Києва 

(вул. Хрещатик, 2) 

03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва 

(вул. Лаврська, 9) 

28 грудня 2015 року  

04 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Київський національний музей російського мистецтва 

(вул. Терещенківська, 9) 
03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

(вул. Терещенківська, 15) 

03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Музей видатних діячів української культури Л.Українки, 

М.Лисенка, П.Саксаганського, М.Старицького 

(вул. Саксаганського, 97) 

03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Музей книги і друкарства України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 9) 
03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» 

(вул. Госпітальна, 24-А) 

03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 24) 
03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» 

(вул. Лаврська, 19) 

03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе 

(вул. Андріївський узвіз, 21) 
05 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 
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Київський літературно-меморіальний музей-квартира П.Тичини 

(вул. Терещенківська, 5) 

03 січня  

10 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Київський літературно-меморіальний музей М.Рильського 

(вул. Рильського, 7) 

02 січня 

 09 січня 2016 року 

діти шкільного віку, учні 

професійно-технічних училищ 

Музей гетьманства 

(вул. Спаська, 16-Б) 

02 січня 

 09 січня 2016 року 

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 

 


