
 

 

Нам Україна – вище над усе! 
 

Заходи   
загальноміської акції  старшокласників «Міжнародний день жіночої солідарності та миру» 

 

Захід Дата, 

час 

проведе

ння 

Місце 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальний 

за підготовку 

Організатори 

заходу 

Театралізована вистава «Повертайся 

живим»  

26.02 

.2015 

 16.00 

СЗШ  № 233 

вул. Л. Гавро, 22-

а 

Матері та 

дружини 

українських 

захисників  

Вітчизни, 

жінки-

волонтери, 

медичні 

працівники, які  

рятують життя 

наших Героїв, 

учні. 

 

 

Директор СЗШ 

№ 233 

Скрицький В.А. 

Оболонське 

управління 

освіти 

 

 

 

Проект  «Жінки України, які змінили 

історію» 

27.02. 

2015 

14.30 

 

Ліцей № 157 

пр-т  

Оболонський,12-в 

 Учні та 

вчителі ЗНЗ 

району, лідери 

учнівського 

самоврядуванн

я 

 

 Заступник 

директор а ліцею 

№ 157 

Єрмак Т.М. 

 

Оболонське 

управління 

освіти 

 



 

 

Захід "Серця, що мир наш бережуть і 

наші душі окриляють".   

Вистава «Дивні Ігри» (благодійна 

вистава театру «Студія 5.1») 

01.03. 

2015 

16-00 

 

Палац дітей та 

юнацтва 

Печерського 

району (вул. 

Дарвіна, 2) 

Військовослуж

бовці, їх 

дружини та 

родини, 

волонтери. 

Компанець О.О. 

директор ПДЮ 

Завялова О. М. – 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом 

ПДЮ 

Демченко В. П. – 

керівник театру 

«Студія 5.1» 

 Печерське 

управління 

освіти 

   

Єврофест (пісенно-танцювальний 

конкурс) «За мир без війни» 

05.03. 

2015 

16:00 

Слов’янська 

гімназія 

 (вул. 

Драгоманова, 10-

в) 

Конкурсанти 8-

11 класи, 

батьки, 

педагоги 

Беженар Г.Д. - 

директор 

Дарницьке 

управління 

освіти 

Спільне засідання клубу « Діти посли 

миру»  та «Співдружність» : «Жінки, 

що змінили історію».  

Проект «Стіна добра і миру: свободу  

Надії Савченко!» 

05.03. 

2015 

14.30 

Сш № 85пр 

Голосіївський, 36 

Старшокласник

и, батьки, 

вчителі 

Федунова Т.М. Голосіївське 

районне 

управління 

освіти 

Польгуй О.С. 

Захід  «Жінка-Берегиня – Мати, 

Батьківщина» за участю мами та 

сестри української льотчиці Надії 

Савченко – Марії Іванівни та Віри 

Савченків, волонтерів, медичних 

працівників, які надавали допомогу в 

зоні АТО та під час подій Революції 

Гідності. 

05 .03.  

2015 

 14-00 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 125 м. 

Києва з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови, 

вул. Плеханова, 2, 

актова зала  

(І поверх) 

Лідери 

районного 

об’єднання 

старшокласникі

в «ДНІПРО», 

учні вчителі та 

батьківська 

громадськість 

спеціалізованої 

школи №125 м. 

Лапіка І. О., 

начальник відділу 

з питань виховної 

роботи 

управління 

освіти; 

Васіна Т. В., 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Дніпровське 

управління 

освіти, СШ № 

125 м. Києва, 

Центр дитячо-

юнацької 

творчості 
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Києва СШ № 125 м. 

Києва 

Загальношкільний захід «Наша Надія»  05.03 

.2015 

14.30 

Школа І-ІІІ 

ступенів № 238 

Деснянського 

району міста 

Києва 

(вул. 

Закревського, 35-

Б) 

Учнівська 

молодь 

Адміністрація 

навчального 

закладу 

Відділ 

позашкільної 

освіти та 

виховання 

Деснянського 

управління 

освіти 

Благодійний концерт за участю жінок 

членів волонтерської групи «Булат»  

«Ми прагнемо миру» 

05.03. 

2015 

13.00 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 277 

Деснянського 

району міста Києва 

(вул. Сабурова, 6) 

Учнівська 

молодь 

Адміністрація 

навчального 

закладу 

Відділ 

позашкільної 

освіти та 

виховання 

Деснянського 

управління 

освіти 

Арт-проект «Жінки України, які 

змінили історію» 

 

Відео 

06.03. 

2015 

12.30 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 23 

Деснянського 

району міста Києва 

(вул. Путивльська, 

35) 

Учнівська 

молодь 

Адміністрація 

навчального 

закладу 

Відділ 

позашкільної 

освіти та 

виховання  

Деснянського 

управління 

освіти 

Літературно - музичний захід «На 

твоїх тендітних  плечах доля нашої  

Вітчизни!» 

06.03. 

2015 

13.00 

Сш № 43 

Вул. Клименка, 17 

Батьки, 

вчителі, учні 

Лазебник Н.С. Управління 

освіти 

Солом’янської 

районної в 

місті Києві 

державної 
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адміністрації 

Літературно-музична композиція  

«Пам`ятник жінці»  

(жінки України, які змінили світ) 

06.03.  

2015  

12 год. 

00 хв.  

Школа № 58  

(пров. 

Бєлінського, 3) 

Педагогічний 

та учнівський 

колективи, 

батьківська 

громадськість  

Панчук Л.А.   Управління 

освіти 

Шевченківської 

районної в  

м. Києві 

державної 

адміністрації 

Заключний концерт «Для Вас, 

Берегині, роду людського». 

 

06.03.  

2015 

12:25 

СШ № 76 

вул. 

Жмеринська,8 

Учнівська 

молодь 

Знак О.П. Святошинське 

районне 

управління 

освіти  

 Прокопюк 

В.О. 

Виховний захід «Жінки, які змінюють 

історію» 

06.03   

13-15 

ЗНЗ № 93 

Пров. Межовий, 7 

Учні, батьки , 

педагоги, 

волонтери, 

учасники АТО 

та їх родини 

Рахуба С.І.  Подільське 

управління 

освіти 

   

Концерт для жінок Майдану «Без 

матері немає ні поета, ні героя» 

07 .03 

 2015  

15.00 

На базі філії 

«Чарівна свічка» 

ЦТ 

Шевченківець»  

(вул. Мала 

Житомирська, 

18А) 

Педагогічний 

та учнівський 

колективи, 

батьківська 

громадськість 

Мосякова І.Ю. Управління 

освіти 

Шевченківської 

районної в  

м. Києві 

державної 

адміністрації 
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