
ПРОГРАМА 

заходів для дітей та учнівської молоді міста Києва 

на осінні канікули 2015-2016 навчального року 
 

Назва заходу Дата /час Цільова аудиторія 

Фізкультурно - спортивний напрям 

Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» серед 

учнів загальноосвітніх закладів столиці 

 (на базі навчальних закладів районів) 

26.10.-02.11.2015  учні 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних та вихованці 

позашкільних закладів 

Чемпіонат міста зі спортивної гімнастики серед ДЮСШ та СДЮШОР 

(Олімпійський коледж ім. І. Піддубного вул. Матеюка, 4) 
29.10- 31.10. 2015  

12.00  

вихованці ДЮСШ та СДЮШОР 

Першість міста з футболу 

( СОК «Єдність») 

23.10-30.10.2015 

 

юнаки 11-16 років 

Участь у чемпіонаті України з футболу серед команд 1999-2004 р.н. 

(Стадіон «Зміна», «Зірка Оболоні») 

23.10-30.10.2015 юнаки 11-16 років 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  

та військово-патріотичного виховання»  
( м. Київ, вул. Саперне поле, 26) 

Екскурсія до Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам᾿янець» , 

(Хмельницька область, м. Кам᾿янець - Подільський) 

24-27.10.2015 

 

учні загальноосвітніх навчальних 

закладів 8  класу 

Навчально-тренувальний збір із підготовки до змагань зимового періоду    

(Спортивна база «Динамо», м. Суми) 

 

24.10 -  31.10. 2015 вихованці  Закладу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів 

5-10  класів 

Участь у ІІІ відкритих командних змаганнях «О-club»  зі спортивного 

орієнтування   

(Урочище «Лиса гора» м. Видубичі, м .Київ) 

24 .10.2015 

 

вихованці  Закладу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів 

4-11  класів та студентська молодь 

Навчально-тренувальний збір  із техніки пішохідного туризму 

(м. Кіровоград, Центр дитячо-юнацького туризму) 

24 – 31.10.2015 вихованці  Закладу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів 

5-10  класів 

 Навчально-тренувальний збір   

(с. Кам’янка,  туристська база,«Зачарована Долина» ,Закарпатської 

26.10 – 02.11. 2015 

 

вихованці Закладу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів 
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обл.) 5-10  класів 

Участь в очному Чемпіонаті     м. Києва зі спортивних туристських 

походів 

(Київська обл., лінії оборони м. Києва) 

28 – 30.10.2015. учні 7-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Екскурсія до Національного архітектурно-історичного заповідника 

«Чернігів стародавній » 

( м. Чернігів) 

30.10.2015  учні загальноосвітніх навчальних 

закладів 6 класу 

Екскурсія до Вишгородського історико-культурного заповідника 

(м.Вишгород, Київської обл.) 

27.10.2015  учні загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 - 11  класів 

Екскурсія до Вишгородського історико-культурного заповідника. 

(м.Вишгород, Київської обл.) 

28.10. 2015 

 

учні загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 - 11  класів 

Конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп» 

 (База «Юний турист»,вул. Академіка Заболотного,144, м. Київ) 

 

29.10.2015. 

14.15 

 

учасники Всеукраїнського збору 

лідерів учнівського самоврядування   

Екскурсія до Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН 

України 

 (м.Біла церка) 

31.10.2015  учні загальноосвітніх навчальних 

закладів 11  класу 

Інтерактивна екскурсія «Прадавні таємниці Скарбниці»  

(м.Київ, Києво-Печерська лавра, вул, Лаврська) 

30.10. 2015 учні загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 класу 

Участь у традиційних змаганнях зі спортивного орієнтування, 

присвячених пам'яті Михайла Аврутіса 

(Національний комплекс "Експоцентр України", пр. Глушкова 1) 

 

31.10.2015 

 

гуртківці Закладу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів 

4-11  класів, студентська молодь 

Участь у традиційних змаганнях зі спортивного орієнтування  

присвячених пам'яті Валентина Правила  

(с. Новосілки, кінцева зупинка маршрутки№ 548) 

01.11.2015 гуртківці Закладу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів 

4-11  класів, студентська молодь 

Навчально-тренувальний збір  із підготовки до походів та змагань у 

міжсезоння  

(с. Лумшори, Закарпатської обл.) 

протягом канікул гуртківці Закладу 

Київський Палац дітей та юнацтва  

(м. Київ, вул.І.Мазепи,13) 

Заходи у «Дитячому центрі розвитку та відпочинку «PROFI CAMP» 

(Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13) 

26.10–30.10.2015 

10.00 

вихованці Палацу 1-11 класів 
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Участь вихованців відділу НТТ у радіо марафоні «Вахта пам’яті, 

присвяченому 71 річниці визволення України від  

нацистських х загарбників 

 (Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13 

27.10-31.10.2015 

16.30 

вихованці Палацу 1-11 класів 

Екскурсія вихованців відділу НТТ у навчальний ангар Національного 

авіаційного університету  

(Національний  авіаційний університет , вул Комарова,1 , 11 корпус) 

27.10.2015 

16.00 

вихованці Палацу 7-11 класів 

Екскурсія вихованців відділу НТТ у Державний музей авіації вул. 

(вул.Медова, 1) 

28.10.2015 

16.00 

вихованці Палацу 7-11 класів 

Всеукраїнський форум «Дотик природи» 

(НЕНЦ, вул.Вишгороддська,19, КПДЮ, вул. І.Мазепи) 

29.10–31.10.2015 вихованці Палацу 

Участь в ХІ Всеукраїнському турнірі юних біологів 

(м. Львів) 

29.10-31.10.2015 вихованці Палацу 

Психологічний лекторій для батьків «Мама – домашній  

психолог». Гіперактивна дитина 

(КПДЮ, вул.І.Мазепи,13, каб. 125) 

29.10.2015 

11.30 

батьки вихованців Палацу 

Екскурсія вихованців відділу НТТ в аеродинамічний дослідницький 

комплекс   

(Парк Дружби народів) 

 

29.10.2015 

11.00 

вихованці Палацу 

Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс «Майбутнє України» 

( КПДЮ, вул.І.Мазепи,13, ККК) 

28-29.10.2015 

9.00-20.00 

учні навчальних  закладів  

Перший театральний сезон народного художнього колективу  театру 

«Інкунабула». Вистава «Лісова пісенька» (Київський Палац дітей та 

юнацтва, вул.І.Мазепи,13,каб. 134) 

29.10.2015 

17.00 

вихованці Палацу 1-11 класів 

Участь гуртківців відділу біології у науковій конференції до 130-річчя з 

дня народження О.В. Палладіна (Ін-т біохімії  ім. О.В. Палладіна) 

29.10.2015 

10.00 

вихованці Палацу  

Інтерактивна вистава «Нестримне сяйво дивовижної палітри»  

(Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13) 

30.10.2015 

12.00 

учні навчальних  закладів 

Екскурсія вихованців відділу НТТ до Центрального музею  збройних сил 

України ( Будинок офіцерів) 

30.10.2015 

12.00 

вихованці Палацу 
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Інтерактивна вистава «Нестримне сяйво дивовижної палітри»  

(Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13,ККК) 

 

31.10.2015 

12.00 

учні навчальних  закладів 

«Барви твого настрою». Мультикультурна вітальня 

(Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13хол ІІ пов.) 

 

31.10.2015 

13.00 

 

учні навчальних  закладів 

Інтерактивна вистава «Нестримне сяйво дивовижної палітри»  

(Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13,ККК) 

 

31.10.2015 

15.00 

 

учні навчальних  закладів 

Участь гуртківців спортивного відділу у Чемпіонаті України з   

 Го  серед  юнаків та дівчат до 16 років 

31.10.-01.11.2015 

м. Рівне 

вихованці Палацу 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) 

 

Зустріч студентського активу професійно-технічних навчальних закладів 

із випускниками Школи управлінської майстерності на тему: «Лідерство 

– мій життєвий вибір» 

28.10.2015 

 16-00 

учнівський  актив професійно-

технічних навчальних закладів м. 

Києва 

 

Відкриття меморіальної дошки на будівлі Київського міського будинку 

вчителя, присвяченої  митрополиту Андрею Шептицькому  

                                                                                                          

28.10.2015 

 16-00 

учнівська молодь 

 

Засідання творчого об’єднання вчителів та учнів «Магія комп’ютера» на 

тему:«Анатомія комп’ютера».  

 

29.10.2015 

 15-00 

учнівська молодь 

 

До Дня визволення Києва від фашистських загарбників 

Концерт Вікторії Камінської , викладача-методиста відділу оркестрових 

струнних інструментів Київського інституту музики ім.. Р. М. Глієра,  

лауреата Всеукраїнських конкурсів      « Як на нашій Землі…» 

01.11.2015 

 13-00 

учнівська молодь, освітяни  
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Музеї комунальної власності м. Києва 

 

Відвідування  музеїв комунальної власності територіальної громади м. Києва у зазначені дні безкоштовне за 

попередньою домовленістю з музеєм (для груп учнів) 

Музей історії міста Києва 

(вул. Хрещатик, 2) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва 

(вул. Лаврська, 9) 

26 жовтня 

 

діти шкільного віку 

Київський національний музей російського мистецтва 

(вул. Терещенківська, 9) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

(вул. Терещенківська, 15) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Музей видатних діячів української культури Л.Українки, М.Лисенка, 

П.Саксаганського, М.Старицького 

(вул. Саксаганського, 97) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Музей книги і друкарства України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 9) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» 

(вул. Госпітальна, 24-А) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 24) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 



6 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» 

(вул. Лаврська, 19) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе 

(вул. Андріївський узвіз, 21) 

27 жовтня  діти шкільного віку 

Київський літературно-меморіальний музей-квартира П.Тичини 

(вул. Терещенківська, 5) 

25 жовтня  

01 листопада 

діти шкільного віку 

Київський літературно-меморіальний музей М.Рильського 

(вул. Рильського, 7) 

31 жовтня діти шкільного віку 

Музей гетьманства 

(вул. Спаська, 16-Б) 

31 жовтня діти шкільного віку 

Київський міський Будинок природи  

(вул. Рогнідинська, 3) 

Екскурсія на постійно діючу виставку акваріумних риб та рослин 

 

27 жовтня 

12.00 – 13.00 

учні 1-11 класів  

Екскурсія на виставка картин у стилі Fish Art «Кісточкове мереживо» 

(автор – Олена Журавська) 

27 жовтня 

13.00 – 14.00 

учні 1-11 класів 

*План роботи на осінні 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/osinni-kanikuly.html 

 


