
 
ПЛАН 

заходів Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту  
з 15 до 22 листопада 2014 року 

Нам Україна вище над усе! З Україною в серці! 
 
Тема  тижня:  
«Результати забезпечення, збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів (палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості )» 
Субота  
15  листопада 

Понеділок 
17 листопада 

Вівторок  
18  листопада 

Середа   
19 листопада 

Четвер  
20  листопада 

П’ятниця  
21  листопада 

Субота  
22  листопада 

11.00-12.00 год. 
Майстер-класи 
шкільних команд 
ЮІР міста Києва  
«Навчальне 
перехрестя» 
у рамках 
Всеукраїнського 
тижня безпеки 
дорожнього руху. 
Місце 
проведення: 
Софіївська 
площа. 
 
Відповідальні:  
ДОНМC, РУО 
 
Контактна 
особа: 
Челомбітько 
Вікторія Юріївна 
– перший 
заступник 
директора 
Департаменту 

14.00-18.00 год. 
День відкритих 
дверей  у 
позашкільних 
навчальних закладах 
-Центр творчості дітей 
та юнацтва 
Оболонського району 
(вул. Тимошенка, 11-Б) 
-Центр військово-
патріотичного та 
спортивного виховання 
молоді «Десантник» 
Святошинського 
району (вул. 
О.Курбаса,18д) 
Відповідальні:   
ДОНМC, РУО 
 
18.30 год. 
Урочистий 
ювілейний концерт 
Народного художнього 
колективу ДАПіТ  
«Світанок» 
Місце проведення: 

14.00-18.00 год. 
День відкритих 
дверей  у 
позашкільних 
навчальних 
закладах 
-ПалацДітей та 
юнацтва Печерського 
району (вул. Дарвіна, 
2). 
-Будинок дитячої 
творчості 
Подільського району 
(Контрактова пл., 12) 
Відповідальні:   
ДОНМC, РУО  
 
Контактна особа: 
Бабінець Світлана 
Іванівна –  
начальник відділу 
позашкільної освіти,  
279-24-13 

14.00-18.00 год. 
День відкритих 
дверей  у 
позашкільних 
навчальних закладах 
- Будинок дитячої та 
юнацької творчості 
Голосіївського району 
(пр-т 40-річчя Жовтня, 
22/1). 
-Дитячо- юнацька 
хореографічна студія 
імені Миколи 
Коломійця «Щасливе 
дитинство»Дніпровськ
ого району 
( пр-т Миру, 2/3) 
Відповідальні:   
ДОНМC, РУО 
 
16.00 год. 
Круглий стіл  
«З Україною в серці». 
Військово-
патріотичний проект 
лідерів учнівського 

14.00-18.00 год. 
День відкритих дверей  
у позашкільних 
навчальних закладах 
- Будинок дитячої та 
юнацької творчості 
«Дивцвіт» Дарницького 
району ( вул. 
Вербицького, 4-Б) 
-Центр творчості дітей 
та юнацтва 
«Шевченківець» 
Шевченківського району 
(вул. Артема, 43) 
Відповідальні:   
ДОНМC, РУО 
 
Контактна особа: 
Бабінець Світлана 
Іванівна –  
начальник відділу 
позашкільної освіти, 
279-24-13 

12.00-14.00 год. 
Урочистості з нагоди 
Дня  працівників 
позашкільної освіти 
Будинок учителя (вул. 
Володимирська, 57) 
Спікер: 
Челомбітько В.Ю – 
перший заступник  
директора 
Департаменту освіти і 
науки, молоді та 
спорту 
 
14.00-18.00 год. 
День відкритих 
дверей  у 
позашкільних 
навчальних закладах 
-Центр дитячої та 
юнацької творчості 
Деснянського району 

(вул.Шолом-Алейхема, 
15-А) 

Центр дитячої та 
юнацької творчості 

Упродовж дня. 
 
Ушанування 
пам’яті жертв 
голодоморів 
«Запали свічку»   
 
Відповідальні:  
ДОНМC, РУО 



 
 

КНА Театр Оперети 
(вул. 
Червоноармійська, 
53/3) 
 
Контактна особа: 
Бабінець Світлана 
Іванівна –  
начальник відділу 
позашкільної освіти,  
279-24-13 

самоврядування   
Місце проведення: 
Український колеж ім. 
В. Сухомлинського 
Дніпровського 
району(СШ № 272)  
(вул. Луначарського, 
5-а)  
 
Контактна особа: 
Бабінець Світлана 
Іванівна –  
начальник відділу 
позашкільної освіти, 
279-24-13 

Солом’янського 
району (вул. Героїв 
Севастополя, 35). 
-Центр науково-
технічної  
творчості «Сфера» 
Оболонського району 
(пр.Г.Сталінграду, 18) 
Відповідальні:   
ДОНМC, РУО 
 
Контактна особа: 
Бабінець Світлана 
Іванівна –  
начальник відділу 
позашкільної освіти,  
279-24-13 


