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Звіт 

про роботу  

за 2019р. 

 

У поточному році Планетарій не міг проводити роботу у своєму 

приміщенні через ремонт будівлі. 

Тому в цей період ми шукали майданчики і форми роботи, які б 

дозволили нам продовжувати свою діяльність. 

Найбільшу і найвагомішу частину роботи складали виїзди до шкіл з 

мультимедійними лекціями про Всесвіт. Розраховані на різні вікові категорії, 

адаптовані до вимог шкільної програми, вони завжди викликали 

зацікавленість. 

Завдяки підтримці «Ноосфери» ці лекції були безплатними для 

школярів. А у квітні, з нагоди Дня космонавтики, проводилися зустрічі не 

тільки у межах міста, а й виїзди до шкіл області  

Всього за період з січня по травень відбулося більше 40 виїздів і 

прочитано близько 120 лекцій. За період з вересня по грудень здійснено 24 

виїзди, прочитано 84 лекції. Загалом лекціями обхвачено близько 5 500 учнів. 

 

В червні ця робота продовжилась у літніх шкільних таборах. 

Програми планетарію було проведено для 15 шкільних таборів, а також 

в співробітництві з Центральною дитячою бібліотекою, бібліотеками №18 і 

№35, з Центром соціальних служб Соборного району. 

Крім лекцій у школах, співробітники Планетарію провели ряд відкритих 

заходів разом з міськими та обласними закладами культури. Зокрема, дитячі 

програми до Дня планетаріїв та Дня космонавтики у музеї «Літературне 

Придніпров’я», астро-квест до Всесвітнього Дня Сонця, астро-пікнік до 

Всесвітнього Дня метеориту разом з парком ім. Т.Г. Шевченко, лекції в рамках 

громадського проекту «Відкрите знання». 
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Традиційно Планетарій приймав участь у республіканській шкільній 

конференції «Зоряний шлях», молодіжній конференції «Мирний космос» та 

міжнародній конференції «Космічні технології: сучасне та майбутнє».  

Планетарій прийняв активну участь у міжнародному проекті до 100-

річчя Міжнародного Астросоюзу: «100 годин астрономії» та «Українське ім’я 

для екзопланети» В рамках цього проекту співробітники планетарію 

працювали в складі журі конкурсу та підготували ряд спеціальних матеріалів 

для медіа.  

Починаючи з вересня, Планетарій активно приймав участь у 

загальноміських заходах, серед яких треба виділити святкування Дня міста, 

Btst RoboFest, перший СТЕМ-фестиваль «Космік-2019». 

На волонтерських засадах лектори працювали на пересувній виставці 

«Kids on the Moon», де провели близько 50 екскурсій для дітей.  

В рамках святкування Всесвітнього тижня космосу було організовано і 

проведено проект «Місяць очима дітей» разом з дитячими Художніми 

школами та дитячими клубами міста.  

Також лектори Планетарію продовжили проведення науково-

популярних лекцій у школах та інших учбових закладах міста.  

До дня Святого Миколая разом з Центральною міською бібліотекою 

проведена благодійна програма «До нас прийшов Миколай» для учнів 

спеціальної школи. А також підготовлена і проведена публічна мультимедійна 

програма «Різдвяна зірка». 

Співробітники Планетарію постійно працювали над інформаційно-

довідковими матеріалами для засобів масової інформації, регулярно 

розміщували тематичні пости в соціальних мережах, освітлювали всі цікаві 

астрономічні події. 
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