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Школа – простір 
можливостей
Наука на дивані
Підтримуємо лікарів
Вам слово, випускники
Театр – це про людську 
душу
Все буде добре
+1000 інших цікавих проєктів, 
лайфхаків та ідей

«Все буде Добре! ОК!»
 (ОК – Освіта Києва):

електронний освітній простір 
позашкілля Києва;

online-об’єднання та комунікація 
учасників 24/7;

унікальні можливості до само-
реалізації та самоідентифікації 
в умовах пандемії COVID-19 і не 
тільки.

Ініціатива Департаменту освіти і 
науки Києва, березень 2020.

ЗапочаткованоЗапочатковано
унікальні проєктиунікальні проєкти

Кубок Київського 
міського голови 
з шахів «Кришта-
лева тура» серед 
учнів ЗО Києва

Міські змагання з 
міні-футболу «Кубок 
мера Києва» серед 
учнів 7-8 класів
ЗЗСО Києва

100
охоплення ти

ся
ч понад

20 ти
ся

ч понад

міні-проєктів

Міський проєкт 
«Школа без булінгу. 
Сім’я без насиль-
ства. 365»

Цільова аудиторія: 
учні, батьки, педагоги, студенти Києва, України та світу.

Позашкілля КиєваПозашкілля Києва



Модернізовано:
*один із перших закладів позаш-
кільної освіти України, де створено 
відділ національного та військово-
патріотичного виховання

Міжнародний центр 
дитячо-юнацького туризму 

Київський центр 
дитячо-юнацького туризму, 
краєзнавства та військово- 
патріотичного виховання

Міжшкільний навчально-
виробничий комбінат «Зміна»

Центр технічної і худож-
ньо-естетичної творчості 
для дітей та юнацтва 
«Зміна»

Створено Центр позашкільної 
освіти в Дарницькому районі 

столиці

Чекає на відкриття Центр 
фізкультурно-спортивного напряму 

«ІПОН»
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ЗПО
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5291

+3,5 %
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Модернізація Модернізація 
інфраструктури позашкільної освіти інфраструктури позашкільної освіти 

*унікальна архітектура простору. 
Сучасні нові проєкти: «FilmScool»,
Фотошкола «Simple Shot», 
Арт-студія «ІMPASTO», 
Танцювальний клас «Ти – особли-
вий» (інклюзія), 
Шоу-театр «Ера творчості», матема-
тично-технічне програмування



 15  15 міських національно- 
патріотичних проєктів 
стали ВСЕУКРАЇН-
СЬКИМИ: 

«Нам Україна вище над усе!»; «Повертайся живим!»;  
«Дружня Україна»; «Україна – це ми!», «Україна – єдина 
країна»; Естафета єдності, звитяги та слави; «Ліки замість 
квітів»; «Діти Києва – воїнам АТО»; «Діти Києва – дітям зі 
сходу України»; «Листи та обереги – захисникам України»; 
«Воїни світла у моєму серці», «Ланцюг єдності», «Ангели 
пам’яті», «Ми – разом», «Моя вишиванка». 

У закладах позашкільної освіти ство-
рено сучасні SТЕМ простори для тех-
нічного та інтелектуального розвитку 
дітей, підготовки майбутніх інженерів і 
науковців.

Зміцнення Зміцнення 
STEM-напрямівSTEM-напрямів

У Київському Палаці дітей та юнацтва розпочав 
роботу мережевий ресурсний центр «New Skills» 
допрофільної підготовки та профільного 
навчання, 

відділ SТЕМ-освіти, 

відділ PR технологій та медіавиробництва,

«Цифра центр». 

Заплановано відкриття Технопарку для дітей та 
молоді.

Інтеграція позашкільної освіти в Інтеграція позашкільної освіти в 
соціокультурний простір школи та столицісоціокультурний простір школи та столиці

Проєкти:
- «Музейна педагогіка»;
- «Інтелект молоді – Києву»;
- «Все буде добре! ОК»;

Виховання громадянина України.
Громадянська освіта

+ 1000
цікавих ідей



Створено сектор міжнародного співробітництва та
комунікацій у Київському центрі дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово–патріотичного
виховання.

Міжнародні партнери:
Грузія, Польща, Туреччина, Німеччи-
на, країни Балтії.

Уперше в Україні проведено Чем-
піонат Європи з го серед дітей та 
юнацтва.

Виховання громадянина України.
Громадянська освіта

Партиципація учнівської молоді в дії

Освітня дипломатія

Ми партнери: Київська міська влада та 
Київська міська рада старшокласників

Артек об’єднує вітрила. Відповідальне лі-
дерство

М18 - Ми можемо більше - Київський ди-
тячо-юнацький форум

Я обираю свого мера - імітаційна гра-мо-
делювання місцевих виборів для дітей та 
молоді М18

Прес-весна на Дніпрових схилах -міжнарод-
ний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької 
журналістики

ЮН-ПРЕС —  інформаційно-творче агент-
ство (27 студій, гуртків та клубів 500 пред-
ставників учнівської молоді)

EVORANK — конкурс проєктів (шкільний 
ландшафтний дизайн)

шкільний громадський бюджет



Вихованці закладів позашкільної  
освіти здобувають перемоги на міжнарод-
них змаганнях та конкурсах, виборюють  
перемоги на чемпіонатах світу та Європи.

6 золотих 7 срібних

здобуто на Міжнародному конкурсі 
науково-технічної творчості

7 срібних 2 бронзові

здобуто на міжнародних 
олімпіадах з біології

Команди гуртківців Київського центру дитячо-юнацького туризму, кра-
єзнавства та військово-патріотичного виховання, увійшовши до скла-
ду збірної команди України, вибороли перемоги на Чемпіонатах Євро-
пи та Світу, де здобули 20 золотих, 4 срібні та 5 бронзових медалей. 

Серед вихованців Київського Палацу дітей та юнацтва: дворазовий 
чемпіон Європи з го в категорії до 12 років (Овсієнко Всеволод), чемпіон 
світу з шашок 64 у віковій категорії до 8 років (Лев Порецький). 

Учень школи №24 Ігор Самуненков переміг на Чемпіонаті Європи з шахів 
серед школярів та став срібним призером Чемпіонату світу ФІДЕ  серед 
юнаків до 10 років зі швидких шахів. 

216
колективів

мають почесні звання  
«народний» та «зразковий» 
художній колектив.

+14 % з 2015 року

Досягнення юних киянДосягнення юних киян



50
перемог

на найпрестижніших 
світових інтелекту-
альних змаганнях 
юнацької наукової 
творчості

40
патентів

на винаходи 
отримано юни-
ми науковцями 
Київської МАН



2020
Уперше за історію Київського Палацу  
дітей та юнацтва упродовж 2015-2018 ро-
ків здійснено ремонтно-реставраційні ро-
боти будівлі КПДЮ

48,4 
млн грн

17,4
млн грн
відреставровано моза-
їчний комплекс фонта-
нів «Зорі та сузір’я»

58 закладів поза- 
шкільної освіти 
здійснили держав-
ну реєстрацію прав 
на земельні ділян-
ки, серед яких 

% заклади позашкільної освіти, 
підпорядковані Департаменту освіти і 
науки;3

Київський палац дітей та 
юнацтва (вул. Івана Мазе-
пи, 13);

Київський центр дитячо- 
юнацького туризму, крає- 
знавства та військово-па-
тріотичного виховання  
(вул. Заболотного, 144);

Київський міський 
будинок учителя (вул. 
Володимирська, 57)



2015
2020

4 931
5 111

Гуртки у закла-
дах позашкіль-

ної освіти

184
573

Вихованці з 
особливими 

освітніми 
потребами

23
11

Філії ЗПО

15 309
14 419

К-сть учасників 
Кубку

 «Кришталева тура» 

2170
990

К-сть учасників
 гри «Сокіл» 
(«Джура»)

216
186

К-сть «Народних 
художніх колек-
тивів» та «Зраз-
кових художніх 

колективів»

20
20

20
15

+3,6% +109% +6,2% +119% +16,1% +211%


