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_________________________  

начальник управління освіти  

Солом`янської  районної 

в місті Києві державної адміністрації 

Заплотінська О.І 

15 грудня 2015 року 

 

Програма масових заходів  Солом`янського району 

у період зимових канікул  

2015-2016 н. р. 
 

І. Загальнорайонні заходи 

 участь у міських заходах  
 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

прове 

дення 

 

Місце 

проведення 

 

Відповідаль 

     ний 

1.  Благодійна акція 

 «З миром і злагодою в Новий 

рік» (для солдат АТО) 

28.12 РУО  РУО, 

виховний 

відділ 

2.  Благодійна акція «Миколайчик 

для кожної дитини» (збір теплих 

речей, канцтоварів, виготовлення 

листівок для дітей-переселенців) 

до 19.12 РДА РУО, 

виховний 

відділ  

3.  Проведення Радою 

старшокласників «Лідер» 

благодійних акцій:  

«Новий рік без самотності», 

«Не будь байдужим», 

- для дітей –вихованців 

інтернатів району, Київської 

області, будинку «Малятко»             

м. Боярки, «Солдату – на добру 

згадку» - для воїнів АТО та 

солдат строкової служби 

Протя 

гом 

канікул 

ПДЮТ РУО, 

ПДЮТ 

Басенко Є.М. 

4.  Участь у міській волонтерській 

акції «Подарунок бійцю до Дня 

Святого Миколая» 

Протя 

гом 

місяця 

ЦДЮТ ЦДЮТ 

Ясиновська 

Н.В. 

5.  Районний захід для дітей 

пільгових категорій «Ой, хто 

Миколая любить» у рамках 

проекту «Свята та традиції 

українського народу»  

19.12 ЦДЮТ Адміністрація 

ЦДЮТ 

6.  Фестиваль з авіамодельного 

спорту, присвяченого 

святкуванню Дня Святого 

18.12 МПА Адміністрація 

МПА 



Миколая 

7.  Проведення масової 

розважально-ігрової програми 

«Новорічна подорож казками» та 

шоу-програми «Новорічна 

мандрівка для мавпочки» для 

учнів сш №№7, 149, 187,              

ліцею №144, сзш №№60, 121, 

166, 221, «Надія», для дітей 

родин переселенців 

17.12-

23.12 

ПДЮТ Адміністрація 

ПДЮТ 

8.  Новорічна ігрова програма «На 

порозі Новий рік» для школярів 

району 

21.12.- 

25.12. 

 

ЦДЮТ ЦДЮТ, 

відділ 

організації 

дозвілля 

9.  Вистава для мешкаців району 

«Зимовий подарунок» 

16.01, 

17.01 

ЦДЮТ ЦДЮТ, 

відділ 

організації 

дозвілля 

10.  Засвічення ялинки у 

Відрадненському  та 

Солом`янському парках 

19.12 Відрадненсь

кий парк та 

Солом`янсь 

кий парк 

РДА, 

РУО 

11.  Акція «Макулатуринг» Протя 

гом 

канікул 

 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

12.  Районна  акція «Збережи і 

нагодуй птахів»  

 

Протя 

гом 

канікул 

 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

13.  Участь гуртківців декоративно-

ужиткового напряму в арт-

фестивалі «Веремія» 

Протя 

гом 

канікул 

 

КПДЮ ЦДЮТ 

Ясиновська 

Н.В. 

14.  Участь народного художнього 

колективу хореографічного 

ансамблю «Дивертисмент» у  

концертній програмі у 

Мистецькому Арсеналі м.Києва 

25.10 м. Київ ПДЮТ 

15.  Участь хору «Зірниця» у  

концерті духовної музики у 

соборі Святого Василя 

Протя 

гом 

канікул 

 

собор 

Святого 

Василя 

ПДЮТ 

Мережин П.В. 

16.  Участь у Київському фестивалі 

автомоделістів «Фест Різдво 

2016» 

12.01 м. Київ Адміністрація

МПА 



 

ІІ. Заходи позашкільних навчальних закладів  
№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

прове 

дення 

Місце 

проведення 

Відповідаль 

ний 

1. Виставка карнавальних 

новорічних масок «Маска, хто 

ти?» 

21.12-

15.01 

ЦДЮТ ПДЮТ  

Карапетян 

Л.С. 

2 У рамках проекту «Свята та 

традиції українського народу» 

концертна програма для батьків 

«Ой, хто Миколая любить?» 

18.12 

2015 

ЦДЮТ Адміністрація 

ЦДЮТ 

3 Виставка дитячих робіт «Зимова 

фантазія» 

Протя 

гом 

канікул 

ПДЮТ Карапетян 

Л.С. 

4 Виставка творчих робіт 

«Зимонько-зима»  

29.12-

06.01 

    НВК Адміністрація 

НВК 

5 Виставка дитячих робіт  

«Зимовий калейдоскоп» 

Протя 

гом 

канікул 

ЦДЮТ Ясиновська 

Н.В. 

6 Випуск газети «Сузір`я талантів»  

до Новорічних  та Різдвяних свят 

«Свято наближається» 

до 28.12 ЦДЮТ Бугрова А.В. 

7 Святковий ярмарок виробів 

гуртківців відділу прикладного 

та образотворчого мистецтва до 

Нового року 

Протя 

гом 

канікул 

ПДЮТ Карапетян 

Л.С. 

8 Програма «Зима йде свята несе» 19.01 

17.30 

ЦДЮТ Паламарчук 

І.О., 

Данилевська 

О.В. 

9 Святкова новорічна програма 

вихованців гуртків раннього 

творчого розвитку «Пилипок» 

18.12 ЦДЮТ Нетребіна 

О.М. 

10 «Все починається з лідерів» -

навчально-тренувальний збір 

лідерів учнівського 

самоврядування Солом`янського 

району та лідерів ліцею №145 

Печерського району м. Києва 

Протя 

гом 

канікул 

ЦДЮТ Тихонова І.І. 

11 Проведення Різдвяних зустрічей 

у мультстудії «Крок» 

05.01, 

06.01 

НВК Адміністрація 

НВК 

12 Концерт-звіт вихованців театру-

студії «Бард» 

05.01 НВК Адміністрація 

НВК 

 



ІІІ. Заходи загальноосвітніх навчальних закладів 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

прове 

дення 

Місце 

проведення 

Відповідаль 

ний 

1. Заняття гуртків та спортивних 

секцій 

За графіком 

шкіл 

 

 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

2 Вертеп «Святий Миколай 

прийшов» 

За графіком 

шкіл 

 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

3 Новорічні свята та ранки                  

«З Новим роком вітаємо,  щастя, 

радості бажаємо» 

За графіком 

шкіл 

 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

4 Майстер-класи: 

а) «Новорічні прикраси з 

українською символікою»; 

б) «Виготовлення різдвяних 

страв» 

в) «Виготовлення новорічних 

листівок рідним та друзям» 

 

Протя 

гом 

канікул 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

4 Екскурсія до дитячого міста 

професій «Kids Will» 

За 

графіками 

шкіл 

Дитяче 

містечко 

«Kids Will» 

Адміністрація 

шкіл 

5 Відвідування виставки роботів та 

трансформерів у ТЦ Sky mall 

За 

графіками 

шкіл 

ТЦ Sky 

mall 

Класні 

керівники 

5 Відвідування шпиталю, вітання 

воїнів  АТО з Новим роком 

 

Протя 

гом 

канікул 

 

Військовий 

шпиталь 

Адміністрація 

шкіл 

5 Відвідування Музею популярної 

науки і техніки 

«Експериментаніум» 

За 

графіками 

шкіл 

Музей 

популярної 

науки і 

техніки 

Адміністрація 

шкіл 

6 Перегляд вистав:  

а) Театр ім. Лесі Українки  

«Нахлібник»; 

б) Театр юного глядача «Привид 

замку Кентервіль», «Снігова 

королева», «Троє поросят», 

«Чарівна Пепі»; 

в) Дитячий музичний театр 

«Золотой ключик»;  

г) Театр ім. І.Франка  «Хазяїн», 

За 

графіками 

шкіл 

Театри 

міста 

Адміністрація 

шкіл 



«Мартин Боруля»; 

д) Ляльковий театр 

«Дюймовочка», «Лускунчик»; 

є) Національний цирк «Принцеса 

цирку»; 

ж) Національний театр опери та 

балету «Лускунчик»;  

з) Театр оперети «Кицькин дім», 

«Білосніжка і сім гномів»; 

и) Молодий театр  «Наталка 

Полтавка»; 

і) Палац культури «КПІ» 

«Новорічна сміхота»; 

й) Театр на Липках «Снігова 

королева» 
7 Конкурси: 

а) «Сніговику , 

зустрічай Новий рік»»; 

 б) «На краще оформлення 

класної кімнати до Нового року»; 

в) соціальної реклами; 

г) «Містер та Міс Зима»; 

д) малюнків «Зима-чарівниця»; 

е) «На кращу листівку до 

Різдвяних свят»; 

є) вокальний конкурс на краще 

виконання колядок і щедрівок 

ж) зимових поробок із 

природних матеріалів 

«Дивовижна казка» 

За 

графіками 

шкіл 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

8 Проведення екскурсій: 

а) до Музею історії Києва ; 

б) до Київського зоопарку; 

в) у  Київській планетарій; 

г) до Музею води; 

д) до Києво-Печерської лаври; 

є) до Природничого музею; 

ж)до Музею М.Булгакова;  

з) до Музею І. Гончара; 

и) до Музею воскових фігур; 

і) до комплексу «Мамаєва 

слобода»; 

й) до Національного військово-

історичного музею  України; 

к) до Музею сучасного 

мистецтва; 

Протягом  

канікул 

Музеї, 

кінотеатри 

Адміністрація 

шкіл 



л) до Будинку карамелі; 

м) до Музею книгодрукування; 

н) до Водно-інформаційного 

центру; 

о) до  Музею М.Заньковецької; 

п) до Пінчук Арт  Центру; 

р)  до кінотеатрів міста 

 
9 Майстер-класи: 

а) «Новорічні прикраси з 

українською символікою»; 

б) «Виготовлення різдвяних 

страв»; 

в) «Виготовлення новорічних 

листівок рідним та друзям» 

 

Протягом 

канікул 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

10 Проведення екскурсій 

профорієнтаційного характеру: 

а)  на фабрику ялинкових 

прикрас; 

б) на завод «Кока-Кола»; 

в) на  кондитерську фабрику 

«Рошен»; 

г) до Київського метрополітену; 

д) на хлібозавод «Кулінічі»; 

є)до пожежної частини; 

ж)на телеканал «Новий» 

з) до вузів міста Києва 

і)до військового ліцею І.Богуна   

Протягом 

канікул 

Заводи, 

фабрики 

Адміністрація 

шкіл 

11 Спортивні змагання з: 

а) волейболу; 

б) баскетболу; 

в) тенісу; 

г) шахів 

За 

графіками 

шкіл 

Спортивні 

зали шкіл 

Адміністрація 

шкіл 

14 Відвідування виставки у Будинку 

природи 

Протя 

гом 

канікул 

Будинок 

природи 

Адміністрація 

шкіл 

16 Виготовлення оберегів, 

вітальних листівок для бійців 

АТО 

Протя 

гом 

канікул 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

17 Зустрічі з учасниками АТО Протя 

гом 

канікул 

Школи 

району 

Адміністрація 

шкіл 

 

ІУ. Заходи з оздоровлення дітей 
 



№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

проведен

ня 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

1 Проведення гірсько-лижних 

навчально-тренувальних зборів 

вихованців туристсько-

краєзнавчого гуртків 

 

Протя 

гом 

канікул 

с.Верхнє 

Студене 

Закарпаття 

Адміністрація

ПДЮТ 

 

2 Тематичні екскурсії: 

а) «Відрадненськими стежками»; 

б) «Околиці Києва»; 

в) «Мамаєва слобода»; 

г) парк «Київська Русь» 

ґ) «Труханів острів»; 

д) «Подол - стародавня перлина 

Києва» 

Протя 

гом  

канікул 

м. Київ Адміністрації 

шкіл 

3 Туристичні подорожі до  

м. Львова 

Протя 

гом  

канікул 

м.Львів Адміністрації  

сзш №№166, 

ТЛНТУУ 

«КПІ», 

АКЛНАУ  
4 Новорічний квест у музеї 

«Експерементаніум» 

 

Протя 

гом  

канікул 

«Експере 

ментаніум» 

Адміністрації 

шкіл 

5 Краєзнавча екскурсі «Слідами 

козацької слави»  до 

 м. Чигирина, Суботова, 

Медведівки 

 

26.10-

28.10 

м.Чигирин Адміністрація 

№229 

6 Відвідування ковзанки 

а) «Більшовик»; 

б) НСК «Олімпійський» 

Протя 

гом 

канікул 

«Більшо 

вик», НСК 

«Олімпійсь 

кий» 

Адміністрація 

шкіл 

7 Пішохідні екскурсії в парки: 

а) Орлятко;   

б) Відрадний;  

в) Солом`янський 

 

Протя 

гом 

канікул 

Парки 

Києва 

Адміністрація 

шкіл 

8 Прогулянка-екскурсія на 

Софіївську площу до Новорічної 

ялинки 

Протя 

гом 

канікул 

Софіївська 

площа 

Адміністрація 

шкіл 

9 Відвідування Національного 

ботанічного саду ім.М.Гришка, 

ботанічного саду ім.М.Фоміна 

Протя 

гом 

канікул 

Національ

ний 

ботанічний 

сад 

ім.М.Гриш

Адміністрація 

шкіл 



ка та  

ім. 

М.Фоміна  
10 Козацькі розваги на свіжому 

повітрі 

Протя 

гом 

канікул 

Школи 

району 

Адміністрації   

шкіл 

 
11 Спортивно-масові свята  Протя 

гом 

канікул 

Школи 

району 

Адміністрації   

шкіл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
виконавець  

Р.Бикова  

244-06-60                                                                        


