
ПРОГРАМА  

онлайн святкування Дня Святого Миколая.  

Регламент реалізації проєкту "СВЯТО ЄДНАЄ КРАЇНИ І 

ПОКОЛІННЯ" у рамках волонтерського онлайн-проєкту 

«Тіресій» колективу кафедри філософії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

 

І. Привітання учасників Свята  
Виступи: 

1. Організатори із словами привітаннями. 10.00 – 10.15 

2. Маленький Миколайчик. 10.15 – 10.20 

3. Ольга Мотинова  голови волонтерської організації «Об’єднання 

громадських організацій. Координаційний центр» 10.20 – 10.30. 

4. Анжеліка Акбар  композиторка, піаністка, співачка, письменниця, ведуча 

авторських теле-радіопрограм (Туреччина, м. Стамбул) 10.30 – 10.40. 

5. Наталя Морозова-Шимада  акторка, поетеса, публіцист (Японія, м. 

Токіо), керівник зарубіжної асоціації слов’янських письменників 

"Ренессанс" 10.40-10.50. 

6. Любов Боднарчук  президент франко-української асоціації "ART culture et 

créativité", журналістка, суспільна діячка (Франція, м. Париж) 10.50 – 11.00. 

 

З 11.00 до 11.15 можливе проведення одного із конкурсів в рамках конкурсної 

програми Свята (Див. нижче). Це буде залежати від швидкості та якості 

технічного підключення запрошених гостей з Туреччини, Японії, Франції. Для 

впевненості у результаті 15 хвилин у Програмі заходу (тобто з 11.00 до 11.15) 

організатори Свята залишають резервними.  

 

7. Включення з театралізованого дійства «Яке щастя, який рай – іде 

Святий Миколай» для дітей воїнів АТО Інгульської Паланки війська 

Запорізького із залученням студентів психолого-педагогічного 

факультету КДПУ спеціальності 231 «Соціальна робота» 11.15 – 11.25 

 

ІІ. конкурсна програма 11.25 – 12.25: 
1. Новорічна маска – конкурс кращої ідеї маскарадної маски у традиціях 

святкування Нового року. 11.25-11.45. 

Онлайн-голосування – визначення переможців. 

2. Новорічна ялинкова іграшка – конкурс ялинкових прикрас для 

святкування Нового року. 11.45. - 12.05 

Онлайн-голосування – визначення переможців 

3. Конкурс: «Реальне та віртуальне: відрізни фактичну інформацію від 

фейкового повідомлення». Змістом завдань є ідентифікація 

достовірного зображення, дезінформації та фото-жаби. Конкурс на 

швидкість реакції його учасників. 12.05-12.25. 

Онлайн-голосування – визначення переможців 

 



Також програма творчих виступів: музичних номерів, декламації 

віршів, демонстрації малюнків, розповідей про родинну традицію 

святкування Різдва та Нового року тощо. 12.25 – 12.50 

Підсумки онлайн-голосування, визначення переможців 12.50-12.55 

 

Завершенням заходу є написання колективного листа мрій та 

побажань на майбутній рік. 12.55-13.00 

 


