
№ Дата 

проведення 

Захід Місце 

проведення/ 

Онлайн 

Відповідальний 

відділ 

 

1 18 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

2 18 грудня 21р. 

10:00 

Новорічний турнір 

«Блискавичне го!» 

каб. 321, 319 Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

3 18 грудня 21р. 

10:00 

Психологічний 

практикум "Родинні 

студії" 

335 В Відділ соціальних 

ініціатив і 

партнерства 

f 

4 18 грудня 21р. 

15:00 

Майстер клас 

«Майстерна природи 

"Зимові візерунки"» 

Відділ Відділ біології f 

 5 18 грудня 21р. 

10:00 

Майстер-клас "Корисні 

смаколики" 

Відділ Відділ біології f 

 6 18 грудня 21р. 

10:00 

Конкурс «Інженерінг 

фест 2020» 

ЦНТТМ 

«Сфера» 

Відділ STEM-

освіти 

f 

7 18 грудня 21р. 

11:00 

Екскурсія вихованців 

АКЦ до головної 

астрономічної 

обсерваторії НАН 

України 

вул. 

Академіка 

Заболотного 

27 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

8 

 

18 грудня 21р. 

12:00 

Виставка-конкурс із 

захистом робіт 

вихованців гуртка 

початкового технічного 

моделювання до Дня 

Святого Миколая  

вул.З.Гайдай 

1-а 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

 

9 

18 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

10 

 

19 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
https://www.facebook.com/initiationandpartnership
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://www.facebook.com/biolog.kpdy/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://www.facebook.com/biolog.kpdy/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-stem-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-stem-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
https://www.facebook.com/stemkpdu/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://www.facebook.com/AviationSpaceCENTERpalace
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://www.facebook.com/AviationSpaceCENTERpalace
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85


Art wall дитячих 

побажань 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

11 19 грудня 21р. 

12:00 

Археологічний лекторій 

"Артефакт" 

Археологічній 

музей 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

12 19 грудня 21р. 

12:00 

Спортивне орієнтування  Онлайн Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

13 19 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

14 

 

21 грудня 21р. 

14:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

15 

 

22 грудня 21р. 

14:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

16 22 грудня 21р. 

15:00 

Відеоекскурсія «УЯВИ» Онлайн Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

17 

 

22 грудня 21р. 

16:00 

Навчальний збір 

учасників проєкту 

«КПДЮ – Скаутський 

центр» 

КПДЮ Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

18 23 грудня 21р. 

14:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
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https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
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https://www.facebook.com/imap.kpdu85


Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

19 23 - 24 грудня 

2021р. 

Культурознавча вітальня 

у Центрі "Lingua" "Fairy 

Christmas" 

224, 217-А, 

335 

Відділ соціальних 

ініціатив і 

партнерства 

f 

 

20 

23 грудня 21р. 

12:00 

Новорічний дитячий 

турнір з шашок-64 до 

Дня Святого Миколая 

каб. 321, 319 Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

21 24 грудня 21р.  

13:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

22 25 грудня 21р. 

- 9 січня 22р. 

Краєзнавчі виїзди, 

походи та навчально-

тренувальні збори 

вихованців ВТКС 

Регіони 

України 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

23 25 грудня 21 р. 

9:00 

Навчально-тренувальний 

збір для вихованців 

гуртків льотно-

штурманської підготовки 

Київська обл., 

Макарівський 

р-н, а/м 

Наливайківка 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

24 25 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

25 25 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

26 

 

25 - 26 грудня 

2021р. 

Новорічні заходи для 

вихованців гуртків АКЦ 

вул. З.Гайдай 

1-а 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

27 26 грудня 21р. 

11:00 

Міський краєзнавчий 

квест «РІЗДВЯНИЙ» 

Вулиці Києва Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

28 

 

26 грудня 21р. 

10:00 

Екскурсія вихованців 

АКЦ до Міжнародного 

аеропорту Бориспіль 

Київська обл., 

м.Бориспіль 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5/
https://www.facebook.com/initiationandpartnership
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
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https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
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https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://www.facebook.com/AviationSpaceCENTERpalace


29 26 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

30 

 

26 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

31 27 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

32 27 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

33 28 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

34 28 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725


35 29 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

36 29 грудня 21р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

37 

 

30 грудня 21р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

38 Січень Міський конкурс 

"Пресбій" шкільних, 

позашкільних прес-

центрів та редакцій 

КПДЮ Інформаційно-

творче агентство 

“ЮН-ПРЕС”  

f 

39 1 - 31 січня 

2022р. 

Міські змагання з 

орієнтування у 

приміщеннях Новорічна 

естафета 

холи КПДЮ 

(ліва сторона) 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

40 1 - 31 січня 

2022р. 

Збір вихованців ВТКС 

«Спортсмен року» 

ККЗ Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

41 1 - 30 січня 

2022р. 

Університет Юний 

біохімік: "Сучасні рубежі 

науки" 

Київ.НДІ 

Біохімії 

Відділ біології f 

42 1 - 31 січня 

2022р. 

Проєкт "Наукові 

практикуми для великих 

та маленьких" 

Інститут 

Біохімії 

Відділ біології f 

43 2 - 11 січня 

2022р. 

Навчально-тренувальний 

збір з вітрильного спорту 

для вихованців ВТКС 

с. Яблуниця 

(Івано-

Франківська 

обл.) 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

f 

44 

 

2 січня 22р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8e%d0%bd-%d0%bf%d1%80/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8e%d0%bd-%d0%bf%d1%80/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8e%d0%bd-%d0%bf%d1%80/
https://www.facebook.com/yunpres/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://www.facebook.com/biolog.kpdy/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://www.facebook.com/biolog.kpdy/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/dusshkpdu
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85


MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

45 2 січня 22р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

46 3 січня 22р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

47 3 січня 22р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

48 4 січня 22р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

49 

 

4 січня 22р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

50 4 січня 22р. 

11:00 

Екскурсія вихованців 

АКЦ до навчального 

ангару НАУ 

Київ, НАУ 11 

корпус 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%97-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%97-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/imap.kpdu85
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://palace.kyiv.ua/2021/11/30/3700/
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-102682528152725
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://palace.kyiv.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
https://www.facebook.com/AviationSpaceCENTERpalace


51 5 січня 22р. 

10:00 

Відкрита першість 

КПДЮ з 

ракетомоделювання, 

присвячена до дня 

народження 

С.П.Корольова 

Київ, затока 

"Верблюжа" 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

52 5 січня 22р. 

11:00 

Екскурсія вихованців 

АКЦ до музею 

Сікорського в НТТУ 

"КПІ" 

м. Київ 

НТТУКПІ 

ім.Сікорського 

Авіаційно-

космічний центр 

f 

53 5 січня 22р. 

11:00 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

54 

 

5 січня 22р. 

14:30 

Інтерактивний 

театралізований FUN 

«МороZенко Dance & 

MIX», яскраві фотозони, 

Art wall дитячих 

побажань 

ККК, Хол І 

поверху 

КПДЮ 

Відділ івент-

менеджменту та 

арт-проектів 

f 

Новорічна феєрія «Сила 

бажання» 

ККК КПДЮ Відділ художньої 

творчості 

f 

55 6 - 10 січня   

2022р. 

Кубок ректора ХАІ з 

дрон-рейсингу 

м. Харків Відділ STEM-

освіти 

f 

56 8 січня 22р. 

18:00 

Міжнародний хоровий 

фестиваль-конкурс 

Музичні зустрічі 

(міський етап) 

НФУ Відділ художньої 

творчості 

f 

57 Січень Участь у 

Всеукраїнському 

фестивалі колядок та 

щедрівок «Різдвяний 

передзвін» 

м. Київ Відділ художньої 

творчості 

f 
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