
 

 

Заходи Департаменту освіти і науки,молоді та спорту  

до Дня пам’яті та примирення та 71 річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 

Захід Дата, час 

проведення 

Місце проведення Учасники заходу  Організатори заходу 

Участь школярів Києва у флешмобі 

«Діти малюють мир!» 

 

02-09.05.2016 Вулиця Хрещатик Учні1 - 11 класів  Департамент освіти і науки, молоді 

та спорту спільно з ГО «Розвиток 

заради майбутнього» 

Арт-проект «Дві війни-два покоління» 

 

 

 

04.05.2016  

13.20 

Школа  І-ІІІ ступенів № 292 

імені гетьмана України Івана 

Мазепи Деснянського району 

міста Києва 

 (вул. О.Данькевича, 5) 

Учні1 - 11 класів 

школи, батьки, 

педагоги 

 

Відділ позашкільної освіти та 

виховання управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

 

Виставка творчих робіт вихованців 

студії образотворчого мистецтва  

«І знову пам’ять оживає» 

04-12.05.2016  

Хол І поверху КПДЮ  

(вул. Мазепи, 13) 

Діти шкільного 

віку 1-11 класів 

Київський Палац дітей та юнацтва 

Круглий стіл «День примирення. День 

Перемоги. 1945» 

05.05.2016  

14.30 

Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови  

№ 85 міста Києва 

(проспект Голосіївський, 36) 

Учні 5-11  класів Управління освіти Голосіївської 

районної вмісті Києві державної 

адміністрації  

Літературно-музичний проект «Долі, 

обпалені війною»  

05.05.2016  

13.20 

Гімназія «Троєщина» ІІ-ІІІ 

ступенів Деснянського 

району міста Києва 

(вул. М.Цвєтаєвої, 14-В) 

Учні школи, 

батьки, педагоги 

 

Відділ позашкільної освіти та 

виховання Управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Арт-проект «Миру і добра для тебе, 

Україно!» 

05.05.2016 

16.00 

Центр дитячо-юнацької 

творчості (вул. Сєрова,19) 

Учні 1-11 класів 

закладів освіти  

району  

Управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Районний конкурс патріотичної пісні 

«Пісні звитяги», присвячений 71  

річниці перемоги над нацизмом у 

Європі та 71 річниці завершення 

05.05.2016 

15.00 

ВПУ № 33 Учні 1-11 класів 

закладів освіти  

району 

Управління освіти Святошинської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 



 

 

Другої світової війни 

Урочистий парад «За пам'ять, за славу, 

за честь…» за ініціативи ліцею-

інтернату № 23 «Кадетський корпус» 

06.05.2016  

14:00 

 

Національний музей історії 

України в Другій світовій 

війні  (вул. Лаврська,33)  

Учні 1-11 класів 

закладів освіти  

району 

Управління освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Висадження ялівцевої алеї 

«Пам’ятаємо. Перемагаємо!» та 

урочиста лінійка 

06.05.2016  

11.300 

 

НВК №209 «Сузір’я»  

(вул. Березняківська, 32) 
Учні 10-11 класів 

НВК №209 

«Сузір’я», 

учасники АТО, 

ветерани  

 

Управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Акція «Мак пам’яті» Протягом 

травня 

Заклади освіти  

м Києва 

Учні 1-11 класів 

закладів освіти   

Управління освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій 

Уроки мужності «Пам´ятаємо! 

Перемагаємо!» 

 

06.05.2016 Заклади освіти  

м Києва 

Учні 1-11 класів 

закладів освіти   

Управління освіти 

Концертно-тематична програма 

«Слава героям! Пам'ять живе!» 

06.05.2016, 

12.00 

Школа І-ІІІ ступенів № 132 

міста Києва 

(вул. Глушкова, 28) 

Ветерани 

мікрорайону, 

батьки, діти, 

вчителі 

Управління освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

Акція «Вогники пам’яті» 06.05.2016  

12.00 

Парк «Перемога» 

(вул. Генерала Жмаченка, 8) 

Учні 1-11 класів, 

батьки, педагоги 

 

Відділ позашкільної освіти та 

виховання Управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації, 

ЦДЮТ  

Презентація інноваційного 

педагогічного проекту «Електронний 

музей слави» 

06.05.2016 

14.00 

 

Гімназія «Консул» № 86 

(вул. Круглоуніверситетська, 

9) 

Педагоги та учні 

школи 

Управління освіти Печерської ї 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Мітинг пам'яті 06.05.2016 

11.35 

Кловський ліцей № 77 

(вул. Шовковична, 25) 

Педагоги та учні 

ліцею 

Управління освіти Печерської ї 

районної вмісті Києві державної 

адміністрації  

Арт-проект «Пам’ятаємо, 

перемагаємо!»( концерт для ветеранів 

спільно з благодійним Фондом 

«Відновлення Донбасу») 

006.05.2016 

14.30 

Актова зала ПДЮТ 

(вул. Курська, 15) 

Учні, вихованці, 

педагоги, батьки 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, ПДЮТ 

Вахта пам’яті «Звеличте відвагу, з 06.05.2016 Середня загальноосвітня Учні району  Управління освіти  Дніпровської 



 

 

якою вони нам служили, вони цю 

повагу тернистим життям заслужили» 

13.00 школа І-ІІІ ступенів № 42 м. 

Києва (вул. Хорольська,19) 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Концерт народного художнього 

колективу дівочого хору «Вогник» «З 

Україною в серці» 

08.05.2016 

19.00 

Національна філармонія 

України (Володимирський 

узвіз,2) 

Діти шкільного 

віку, батьківська 

громада, учасники 

АТО, ветерани 

Київський Палац дітей та юнацтва 

Вахта пам’яті  біля пам’ятників та 

обелісків загиблим воїнам школярами 

навчальних закладів  

08.05.2016 

9.00-11.00 

 

Пам’ятники та обеліски 

загиблим воїнам, які 

знаходяться в 

Солом’янському районі міста 

Києва  

Учні навчальних 

закладів №№:43, 

.№144, 187, 229, 

279,121, №142, 

64,115. 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, адміністрація   

загальноосвітніх  навчальних 

закладів    

Покладання квітів до меморіалу 

загиблим воїнам у Другій світовій 

війні  у сквері  М. Островського  

08.05.2016. 

11.00 

 

Сквер ім. М. Островського 

(Солом’янська площа) 

Учні навчальних 

закладів 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Урочисте покладання квітів біля 

Стелли Перемоги та біля пам’ятника 

воїнам-танкістам - визволителям 

Києва 

9.05.2016  

8.30 та 9.00 

Проспект Перемоги  Учні навчальних 

закладів, батьки, 

вчителі 

Управління освіти Шевченківської 

районної вмісті Києві державної 

адміністрації  

Харитонова Т.Г., керівники 

навчальних закладів 

Арт-проект  «Свято, що гартує 

покоління» за участю учасників та 

переможців районного конкурсу 

дитячої та юнацької творчості «Не 

владний над подвигом час» 

 

11.05.2016  

 

Шпиталь для інвалідів війни  

в Пущі-Водиці 

 

 

Педагоги та учні  

Управління освіти Шевченківської 

районної вмісті Києві державної 

адміністрації 

Проект «Гімн великій Перемозі!!» за 

участі ветеранів війни,  воїнів АТО,  

космонавта Леоніда Каденюка та 

заслуженого артиста України Іво 

Бобула 

12.05.2016  

12.30 

Школа І-ІІІ ступенів № 134 

(Печерський узвіз, 13) 

Педагоги та учні 

школи 

Управління освіти Печерської 

районної вмісті Києві державної 

адміністрації 

 

  
 


