
Прес-Реліз 

17-22 листопада 2014 року – Тиждень позашкільної освіти.  

У рамках Тижня позашкільної освіти заплановано провести: 

- прес-тур засобів масової інформації у навчальні заклади позашкільної освіти 

протягом тижня з 14.00 до 18.00 год.;  

- урочистий ювілейний концерт Народного художнього колективу Дитячо-

юнацької музичної вокально-хореографічної студії «Світанок» 

Голосіївського району, 17 листопада, 18.30 год., КНА Театр Оперети (вул.. 

Червоноармійська, 53/3); 

- круглий стіл  «З Україною в серці». Військово-патріотичний проект лідерів 

учнівського самоврядування, 19 листопада, 16.00 Український колеж 

ім. В. Сухомлинського Дніпровського району (СШ № 272), 

(вул. Луначарського, 5-а).  

- урочистості з нагоди Дня працівників позашкільної освіти «Нам Україна 

вище над усе!», 21 листопада, 12.00-14.00 год., Будинок учителя 

(вул. Володимирська, 57). Урочиста церемонія нагородження педагогічних 

працівників: грамотами (1 особа), подяками (11 осіб) Міністерства освіти і 

науки України; грамотами (39 осіб), подяками (37 осіб) Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту. Перегляд вистави «Ікар». Режисер вистави 

Демченко В. Драматург Марцинкявічус Ю. Виконують актори театру-стдудії 

5.1. 

 

У системі освіти і науки працює 40 позашкільних навчальних закладів (палаців, 

центрів, будинків дитячої та юнацької творчості).  

Із них 4 навчальних заклади міського; 36 – районного підпорядкування.  

9 позашкільних навчальних закладів, оснащено універсальними навчально-

комп'ютерними комплексами; у 14 – модернізована матеріально-технічна база. Всі 

позашкільні навчальні заклади підключено до мережі Інтернет. У позашкільних 

навчальних закладах проведено 8 наукових досліджень.  

У 40 позашкільних навчальних закладах (палацах, центрах, будинках дитячої та 

юнацької творчості) працюють гуртки (творчі об’єднання, секції), де займається 

73 297 вихованців, що становить близько 32 % від загальної кількості учнів у школах 

(без урахування дитячо-юнацьких спортивних шкіл). 296 вихованців – переміщених 

із зони АТО. 

99 % творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів системи освіти 

фінансується за рахунок бюджетних асигнувань, їх відвідують діти на безоплатній 

основі незалежно від пільгової категорії. 

Організовано зайнятість дітей в позаурочний час у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Усього в шкільних гуртках і спортивних секціях займається близько 195646 

учнів (78 % від загальної їх кількості в ЗНЗ міста). 

Відкрито:  

 позашкільний навчальний заклад – Центр технічної та художньо-естетичної 

творчості для дітей та юнацтва «Зміна» Дніпровського району (вересень 2014 року). 



Не закрито (ліквідовано, реорганізовано) жодного позашкільного навчального 

закладу системи освіти і науки, молоді та спорту. З 1 вересня 2014 року всі 

позашкільні навчальні заклади розпочали свою роботу.  


