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Сценарний план 
інформаційно-просвітницького заходу до дня Ліквідатора 

«Творю для дітей!» 
Зустріч з героєм Чорнобиля 

Жоржем Шанаєвим 
 

Дата та час проведення: 14.12.2021 р. о 11.25–12.10. 

Організатори заходу: ЗЗСО № 138 Шевченківського району міста; ЦБС 
Голосіївського району міста Києва; ГО «Київський обласний центр «Гуманної 
педагогіки»; Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія», 
відокремлений підрозділ Громадської організації «Київський обласний центр 
«Гуманної педагогіки»; ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»; Київський 
міський центр сім’ї «Родинний дім». 

Учасники акції: 

 ЦБС Голосіївського району міста Києва. 

 ГО «Київський обласний центр «Гуманної педагогіки». 

 Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія», відокремлений 
підрозділ Громадської організації «Київський обласний центр «Гуманної 
педагогіки». 

 ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» 

 Київський міський центр сім’ї «Родинний дім». 

 Учні ЗЗСО №138 Шевченківського району м. Києва. 

 Учні школи І-ІІІ ступенів 232 Оболонського району м. Києва. 

 Учні Опорний заклад загальної середньої освіти імені Василя Стуса 
Краматорської міської ради Донецької області. 

 Володарська Бася, Військовий капелан, «Волонтер РОКУ-2020-2021». 
Модератори заходу:  

 Борисенко Галина – завідувачка читальною залою ЦРБ ім. М.О. Некрасова, ЦБС 
Голосіївського району міста Києва. 

 Наталія Веселицька – автор проєкту «Сад Любові та Радості України – країни 
Здійснення Мрій», педагог-організатор ЗЗСО №138 Шевченківського району 
міста Києва. 

 
Час Вид активності Виконавець 

11.25 – 11.30 Привітання, вітальні слова 
від організаторів заходу. 
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11.30-11.40 Презентація до дня Ліквідатора 
«Герой Чорнобиля Жорж Шанаєв».  

Наталія Веселицька – 
автор проєкту «Сад 
Любові та Радості 
України – країни 
Здійснення Мрій», 
педагог-організатор 
ЗЗСО №138 
Шевченківського 
району міста Києва. 

11.40-11.50 Інформаційне повідомлення про творчий проєкт 
Жоржа Шанаєва і Наталії Веселицької для дітей 
«Морська абетка». 

Наталія Веселицька – 
автор проєкту «Сад 
Любові та Радості 
України – країни 
Здійснення Мрій», 
педагог-організатор 
ЗЗСО №138 
Шевченківського 
району міста Києва. 

11.50 – 12.00  Ролик «Кораблі Мрії». Наталія Веселицька – 
автор проєкту «Сад 
Любові та Радості 
України – країни 
Здійснення Мрій», 
педагог-організатор 
ЗЗСО №138 
Шевченківського 
району міста Києва. 

12.00 -12.10 Зворотній зв’язок, обмін думками та враженнями. Учасники заходу. 

 


