
Інформація 
управління освіти Дарницького району м. Києва 
про заплановані заходи під час зимових канікул 

2014-2015 навчального року 
 
З метою створення належних умов для цікавого та змістовного дозвілля 

дітей управлінням освіти сплановано: 
З 03.01.2015 по 12.01.2015 – участь учнів та вчителів ліцею «Інтелект» у 

міжнародному освітньому проекті «Пізнаємо Європу разом». 
З 08.01.2015 по 15.01.2015 – участь учнів ліцею «Наукова зміна» у 

міжнародному математичному таборі м. Вінтертур (Швейцарія). 
16.12.2014-15.01.2015 – відвідування школярами районної виставки-

конкурсу «Збережи ялинку» у рамках акції «Мій голос на захист природи» на 
базі позашкільного закладу Центру ТТМ (вул. Ілліча, 15). 

19.12-26.12.2014 – участь школярів у святкових ранках, вогниках, вечорах 
відпочинку, карнавалах на базі навчальних закладів. 

19.12.2014 о 19:00 - участь школярів у засвіченні районної Новорічної 
ялинки в парку ім. Воїнів-інтернаціоналістів (вул. Вербицького). 
 
№ 
з/п 

Дата та час 
проведення 

Назва заходу Форма проведення Місце проведення, 
адреса 

1. 18.12.2014 «Ялинка для 
принцеси» 

вистава дитячого 
театру «Калейдоскоп» 
для батьків вихованців 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

2. 19.12.2014 -
06.01.2015 

«Ніжна історія» шоу-вистава для 
вихованців та батьків 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

3. 19.12.2014 «Святий 
Миколаю, прийди 

до нас з раю!» 

ігрова програма та 
святковий концерт для 
вихованців та батьків 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

4. 19.12.2014- 
21.01.2015 

«Скринька 
новорічних 
фантазій» 

тематична виставка 
робіт вихованців 

відділу декоративно-
ужиткового та 

образотворчого 
мистецтва 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

5. 19.12.2014, 
23.12.2014 

Новорічний концерт для батьків 
вихованців зразкового художнього 

колективу хору «Соняшник» 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

6. 22.12 -
26.12.2014 

«З Новим 
роком!» 

святкові ранки, 
вогники, вечори 

відпочинку, карнавали 

Заклади освіти 
 (за окремим 

графіком) 
7. 22.12.2014 

25.12.2014 
«Ялинка для 
принцеси» 

Вистава дитячого 
театру «Калейдоскоп» 

для вихованців та 
батьків 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

8. 22.12.2014 Свято Новорічної ялинки для вихованців 
зразкового художнього колективу студії 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  



образотворчого мистецтва «Сонечко» (вул. 
Вербицького, 4-б) 

9. 26.12.2014 Святкова концертна програма вихованців 
гуртка гри на гітарі «Версія» 

БДЮТ 
«Дивоцвіт»  

(вул. 
Вербицького, 4-б) 

10. 02.12-
31.12.2014 

«Зимовий 
вернісаж» 

виставка творчих 
робіт вихованців 

декоративно-
прикладного відділу 

Дитячо-юнацький 
центр  

(вул. Заслонова, 
14) 

11. 22.12-
30.12.2014 

«Новорічний 
ярмарок 2014» 

виставка-ярмарок 
новорічних масок та 

іграшок 

Дитячо-юнацький 
центр  
(вул. 

Заслонова,14) 
12. 15.12-

23.12.2014 
(згідно роботи 

гуртків) 

«Наш гість – 
Святий Миколай» 

розважально-ігрова 
програма для 

гуртківців 

Дитячо-юнацький 
центр  

(вул. Заслонова, 
14) 

13. 18.12-
28.12.2014 

«Збережіть ялинку»  
у рамках акції  
«Мій голос на 

захист природи» 

районний конкурс-
виставка 

Центр ТТМ  
(вул. Ілліча, 15) 

14. 18.12.2014 Свято до Дня 
Миколая 

свято для гуртківців ЦДЮТ 
(вул. 

Здолбунівська, 7-
б) 

15. 22.12.2014 «День Святого 
Миколая» 

ігрова програма для 
гуртківців 

Центр ТТМ  
(вул. Ілліча, 15) 

16. 26.12.2014 «Зустрічаємо Новий 
2014 рік» 

розважально-ігрова 
програма для 

гуртківців 

ЦДЮТ 
 (пр-т Григоренка, 

21-б) 
17. 24, 25.12.2014 «Новорічна казка» свято для гуртківців Центр ТТМ  

(вул. Ілліча, 15) 
18. 29.12.2014 «Новорічна гра» брейн-рінг для 

вихованців 
середнього та 

старшого шкільного 
віку 

Центр ТТМ  
(вул. Ілліча, 15) 

19. 29, 30.12.2014 
11:00 

«Пригоди Маші та 
Віті» 

музично-
розважальна 
програма для 
гуртківців та 

мешканців району 

Дитячо-юнацький 
центр (вул. 

Заслонова,14) 

20. 29.12.2014-
11.01.2015 

«Новорічний 
гороскоп» 

виставка творчих 
робіт гуртківців 

Центр ТТМ  
(вул. Ілліча, 15) 

21. 08, 09.01.2015 «Різдво іде по 
Україні» 

колядки для 
мешканців 

мікрорайону 
«Позняки» 

 
ЦДЮТ 
(вул. 

Здолбунівська, 7-
б) 22. 19.01.2015 «Щедрівочка 

щедрувала» 
свято для гуртківців 

 
 



Шкільні заходи  
 

В усіх закладах освіти відбудуться заходи за окремими планами, зокрема: 
 

Дата Назва заходу Місце 
проведення 

Час 
проведення 

Класи Відповідальні 

29.12. 
2014 

Зустріч з учнями та 
вчителями школи 

села Дударків 
Бориспільського 

району 

Ліцей № 303 10:00 Учнівське 
самоврядування Перепелиця О. А. 

Майстерня по 
виготовленню 

ялинкових прикрас 

СЗШ № 309 10:00 1 класи Тимошенко О.О. 

Спортивні змагання 
з футболу 

СШ № 296 10:00 7-9 класи Тимченко І.П. 

Чемпіонат з 
армреслінгу  

Ліцей 
«Інтелект» 

10:00 9-11 
класи 

Романовський С.В. 

«Веселі перегони» СШ № 266 11:00 6 класи Кучерява В.В. 
13.01. 
2015 

Зустрічаємо свято 
Василя 

Гімназія № 237 10:00 4 класи Зданевич О.Г. 

Родинна вітальня 
«Заспіваємо разом 
різдвяну пісню» 

СШ № 291 11:00 7 класи Дударенко Л. В. 

Конкурс на кращу 
колядку, щедрівку 

СШ № 305 11:00 1-4 класи Касьян Л. Ф. 

14.01. 
2015 

Засідання «круглого 
столу» на тему: 

«Поговоримо про 
людське добро» 

СЗШ № 111 10:00 9-10 
класи 

Юрченко В.С. 

Змагання з шахів 
«Лицарі 64-х полів» 

Київська 
інженерна 
гімназія 

11:00 1-8 класи Рудей Д. Ю. 

15.01. 
2015 

«Традиції моєї 
родини» 

СШ № 329 
«Логос» 

11:00 6 класи Прутас А. В. 

Перегляд 
мультфільмів «У 

світі мультляндії» в 
шкільному кінозалі 

ПШ № 295 10:00 3-4 класи Кашуба О.О. 

 
Протягом канікул працюватимуть шкільні гуртки, творчі об’єднання, спортивні 

секції, бібліотеки згідно з графіками роботи. 
 

Екскурсії, подорожі, оздоровлення 
 

Термін 
проведення 

Навчальний 
заклад 

Зміст заходу Відповідальні 

Туристсько-краєзнавчі експедиції, подорожі 
02.01-10.01.2015 Ліцей «Наукова 

зміна» 
Туристично-краєзнавча подорож 

«Різдвяні Карпати» 
Лисенко М. А. 

02.01-12.01.2015 СЗШ № 62 Участь у лижному зборі  
(с. Сянки, Львівська область) 

Ларшина О. В. 

20.01-10.01.2015 СШ № 113 м. Київ-Львів-Розлуч-м. Київ Щенявська Н.Б. 
03.01-11.01.2015 ЦДЮТ Подорож до с. Лумшори Пазюк Л.М. 



(Закарпатська область)  
03.01-10.01.2015 Гімназія № 315 Відпочинок до Верховини Бірюк О.О. 
05.01-15.01.2015 Гімназія № 315 Подорож до Карпат Бірюк О.О. 
08.01-14.01.2015 СШ № 314 Подорож до м. Чернівці Вакуленко І.О. 

29.12.2014 
09.01.2015 
15.01.2015 

Гімназія № 261 
СШ № 274 
СШ № 305 

Екскурсія на фабрику ялинкових 
прикрас 

Небож С.П. 
Шибук Л.П. 
Касян Л.Ф. 

13.01-16.01.2015 ЦДЮТ Подорож до м. Кам’янець-
Подільський 

Пазюк Л.М. 

 
Відповідно до планів роботи шкіл під час зимових канікул заплановано 

проведення екскурсій до підприємств міста (фабрика “Рошен”, фабрика 
ялинкових прикрас), місто професій в ТРЦ «ART MALL». 

Протягом зимових канікул школярі Дарницького району: 
- відвідають Музей «Мамаєва слобода», музей «Експериментаріум», Музей 

літератури, Державний музей іграшки, Музей медицини, Державний 
історичний музей, Київський Планетарій, музей М. Булгакова та інші; 

- проведуть автобусні та пішохідні екскурсії по історичним місцям Києва; 
- переглянуть вистави у Київському Палаці дітей та юнацтва, Національному 

театрі опери та балету, Київському муніципальному академічному театрі опери 
та балету для дітей та юнацтва, театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, 
театрі ім. Л.Українки, Театрі української драми ім. І.Франка, Театрі на Липках, 
Молодіжному театрі, Національному цирку, Палацу спорту; 

- відвідують льодову арену «Термінал», Центр дозвілля на Оболоні; 
- відвідують кінотеатри: «Аладін», «Ленінград», «Факел», сферичне кіно в 

«Атмосфері 360. Дарниця». 


	Екскурсії, подорожі, оздоровлення

