
ПРОГРАМА 

заходів до Дня Гідності та Свободи 

 

15-22 листопада - огляд мультимедійної виставки «Майдан: від Незалежності до 

Свободи» (Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7); 

15 листопада 11.00 - квест юних журналістів агенції Юн-прес Київського 

Палацу дітей та юнацтва «Врятувати від забуття» у рамках проекту «Київ- крізь 

призму журналістики», (вул. Інститутська)(Київський Палац дітей та 

юнацтва);  

17 листопада 15.00 - засідання круглого столу лідерів учнівського 

самоврядування навчальних закладів міста Києва за участю представників ГО 

«Київська міська спілка ветеранів АТО»( бульварТ. Шевченка, 3 І поверх); 

17 листопада 09.15 - круглий стіл старшокласників Печерського району «Від 

помаранчевої революції до революції Гідності» (СШ № 94, вул. Ольгінська 2/4); 

19 листопада 16.00 - свічкова хода- реквієм шкільної молоді Святошинського 

району (Парк Інтернаціональний пр. Леся Курбаса ); 

19 листопада 16.00 - проект «Зустріч із представниками мужніх професій» 

(зустріч з воїнами АТО, виставка експонатів із зони проведення бойових дій  

Ліцей-інтернат № 23 «Кадетський корпус» , вул. Салютна, 11-А); 

19 листопада 12.00 - круглий стіл старшокласників Оболонського району 

"Свобода України - якою ціною?" (Музей історії м. Києва, вул. Б. 

Хмельницького, 7); 

19 листопада  14.30 - естафета єдності, звитяги та слави у рамках національно- 

патріотичного проекту учнівської молоді міста Києва "Нам Україна вище над 

усе!" ( актова зала Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

вул. Кошиця, 11); 

19 листопада 15.00 – національно-патріотичний форум учнівської молоді 

столиці.  Екскурсія на мультимедійну виставку «Майдан: від Незалежності до 

Свободи». (Музей історії м. Києва, вул. Б. Хмельницького, 7); 

19 листопада 15.00 - урочистий захід «Козацької волі шляхи» ( спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови 

Деснянського району міста Києва (пр. Лісовий, 33-А);  

19 листопада 16.00 - вечір-зустріч гуртківців КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» із 

учасниками Революції Гідності та учасниками АТО на Сході України «Гідність 

та Свобода – найвища загальнолюдська цінність» (КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання», вул. Саперне поле, 26);  

20 листопада 13.30 - вечір – реквієм старшокласників Печерського району 

«Небесні сини»( СШ № 47 вул. Патриса Лумумби, 14 /21); 

20 листопада 17.00 – урочиста хода пам’яті шкільної молоді Дніпровського 

району з нагоди Дня Гідності та Свободи «Я обіцяю пам'ятати вас…»                  

( СШ № 234, вул. Райдужна, 12); 

20 листопада 14.30. - Круглий стіл старшокласників Солом’янського району     

«Герої не вмирають» за участю Євгена Нищука, учасника подій революції 

Гідності  ( Національна бібліотека ім. Тараса Шевченка,  пр Перемоги , 25);  



21 листопада 13.00 - екскурсія гуртківців Київського  Палацу дітей та юнацтва 

по місцям революції Гідності «Революція Гідності - Пам’ятаємо» за участю 

учасників революції Гідності.( вул. І.Мазепи,13); 
 


