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Інформація  

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

про стан виконання Плану заходів за 2020 рік 

 
Зміст 

основного 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Стан 

виконання 

3. Удосконалення 

системи підготовки 

фахівців для 

забезпечення діяльності 

дитячих громадських 

організацій 

 

Проведення 

навчальних заходів 

(семінарів, тренінгів, 

засідань за круглим 

столом тощо) для 

членів дитячих 

громадських 

організацій з метою 

підвищення 

кваліфікації та обміну 

досвідом 

Постійно У закладах освіти області 

налагоджено діяльність органів 

учнівського самоврядування та 

визначено координаторів цієї роботи. 

Зокрема, на базі Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості ,,ПАДІЮН” діє обласне 

учнівське самоврядування ,,Нове 

покоління”. 

Відповідно до рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України 

щодо підтримки ініціативи лідерів 

учнівського самоврядування у закладах 

загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) 

освіти області забезпечується належне 

функціонування органів учнівського 

самоврядування, їх участі у відповідних 

заходах, у тому числі спланованих 

Всеукраїнською радою 

старшокласників. 

Для забезпечення діяльності дитячих 

громадських організацій закладами 

освіти організовано проведення 

відповідних заходів. 

Зокрема, у 2020 році проведено 

обласний звітно-виборчий збір лідерів 

учнівського самоврядування ,,Нове 

покоління Закарпаття – бути чесним, 

вільним, гідним України”, до участі у 

якому було залучено понад 200 осіб з 

числа лідерів місцевих рад учнівського 

самоврядування у районі, місті, ОТГ та 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти і координаторів. 

З метою підвищення рівня мотивації 

підлітків та розвитку лідерських 

навичок учні 8 – 11 класів закладів 

загальної середньої освіти області 18 

грудня 2020 року взяли участь у 

Всеукраїнському онлайн-форумі для 

молоді України ,,COVID-19 нас не 
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зупинить!” за участю Президента 

України Володимира Зеленського. 

У 2020 році, продовжено роботу з 

імплементації результатів молодіжного 

українсько-словацького проєкту 

,,Активний громадянин-ефективна 

Еллада”. У січні – лютому під час 

курсів підвищення кваліфікації вчителів 

історії, правознавства та громадянської 

освіти Закарпатським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти 

презентовано ряд проєктів, 

спрямованих на розвиток 

громадянських компетентностей 

учнівської молоді. 

Молодіжним об’єднанням ,,Довге-

Хаб” розроблено й реалізовано проект 

,,Юні лідери громади”. У рамках 

проєкту проведено навчання за темами 

лідерства, громадянської 

відповідальності з молоддю (20 осіб). 

ЗІППО продовжено співпрацю з 

об’єднанням ,,Активна громада 

Закарпаття”, у рамках якої проведено 

турнір-дебати молодіжних команд 

(школярі, студенти віком 16 – 20 років) 

Забезпечення внесення 

до навчальних планів 

курсів підвищення 

кваліфікації 

педагогічних кадрів 

обласних інститутів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

тематичних лекцій про 

дитячий громадський 

рух в Україні та 

діяльність дитячих 

громадських 

організацій 

Постійно На базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

забезпечено проведення тематичних 

інформаційно-просвітницьких та освітніх 

заходів про дитячий громадський рух в 

Україні та діяльність дитячих 

громадських організацій. 

З метою підвищення кваліфікації та 

обміну досвідом педагогічних 

працівників, відповідальних за 

здійснення відповідних заходів, у 

програму курсів підвищення 

кваліфікації керівників закладів освіти, 

педагогів-організаторів, класних 

керівників, соціальних педагогів, 

керівників гуртків включено теми з 

актуальних питань розвитку дитячого 

громадського руху 

4. Сприяння ефективному 

функціонуванню дитячих 

громадських організацій 
 

 

Сприяння 

налагодженню зв’язків 

між дитячими 

громадськими 

організаціями шляхом 

проведення спільних 

відкритих заходів 

(майстер-класів, 

презентацій діяльності, 

зустрічей, форумів, 

Постійно Проводилася належна робота з 

налагодження взаємодії з дитячими 

громадськими організаціями шляхом 

проведення спільних відкритих заходів. 

До співпраці з активною учнівською 

спільнотою залучено представників 

молодіжних організацій, активної 

студентської молоді, наставників, 

волонтерів, усього понад 600 
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конференцій, онлайн-

конференцій, 

фестивалів тощо) 

осіб. Зокрема, організовано співпрацю з 

громадськими організаціями: 

„Екосфера”, Асоціація студентів права 

„ЕЛСА Ужгород”, U-Report, 

Let&apos;s do it, Ukraine – Ужгород, 

УАЛ, БУР (будуємо Україну разом), 

ПЛАСТ, Аура (студентство), 

волонтеріат УжНУ. 

Лідерами обласного учнівського 

самоврядування ,,Нове покоління” 

проведено навчальний онлайн-форум 

лідерів „Всупереч обставинам”, під час 

якого проведено лекції,  майстер-класи,  

тренінги з лідерства, виховання 

екологічної свідомості, тайм – 

менеджменту. 

Лідери учнівського врядування беруть 

участь у роботі обласної молодіжної 

ради при облдержадміністрації, де 

організовують різноманітні молодіжні 

заходи, проводять просвітницьку 

роботу із запобігання насильству над 

дітьми та булінґу, співпрацюють з 

представниками інших організацій.  

Лідери учнівського самоврядування 

,,Нове покоління”, презентували на 

місцевому телебаченні матеріал про 

молодіжні проєкти зі створення хабів у 

Закарпатті та тренерську діяльність. З 

учасниками проведено тренінги з 

набуття знань та інструментів для 

формування команди, організації 

співпраці з органами влади.   

Лідерами учнівського парламенту 

організовано тренінги з організації 

командної роботи та  тайм-

менеджменту на тему „Хто такий 

лідер?”. Під час заходу відбувся обмін 

досвідом, налагодження зв’язків між 

активістами дитячого громадського 

руху області. Проведенням відповідних 

мережевих заходів охоплено понад 1000 

учнів старших класів, яких ознайомлено 

зі структурою молодіжних організацій, 

вимогами до кандидатів до вступу у 

дитячі організації, лідерством. 

Активісткою учнівського парламенту 

Ерікою Станко  та координатором 

Марією Рущак проведено онлайн-збори 

лідерів обласного парламенту зі 

створення відеоролика  „Чому я?”. 

Лідери органів учнівського 

самоврядування взяли участь у 
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Всеукраїнському  онлайн-форумі 

„Відповідальне лідерство – шлях до 

успіху”, під час якого відбувся лідер-

челендж, навчання з основ економіки, 

менеджменту, правових засад, прав 

людини, ґендеру та підприємництва.  

Залучення 

представників дитячих 

громадських 

організацій до 

відзначення державних 

свят і пам’ятних дат, 

зокрема до участі у 

заходах з нагоди 

Міжнародного дня 

захисту дітей, Дня 

молодіжних та дитячих 

громадських 

організацій 

Постійно Органами учнівського 

самоврядування у закладах освіти 

області забезпечено проведення 

заходів з відзначення державних свят 

та пам’ятних дат, визначених згідно з 

постановою Верховної Ради України 

від 03.12.2019 № 325-ІХ ,,Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 

2020 році” зі змінами. 

Зокрема, лідери учнівського 

самоврядування взяли участь у  

Всеукраїнській благодійній  акції 

„Серце до серця”, під час якої зібрано 

209, 0 тис. грн. Кошти передано для 

потреб дитячих лікувальних закладів 

області.   

Крім того, на підтримку зазначеної 

акції проведено обласну благодійну 

фотовиставку ,,Усі ми трошки діти” зі 

світлинами відомих особистостей та 

успішних діячів культури, спорту, 

кінематографу, бізнесу тощо. 

5. Посилення виховного 

потенціалу дитячих 

громадських організацій, 

зокрема шляхом 

залучення дітей до участі 

у реалізації соціально 

значущих програм і 

проектів 

Проведення заходів, 

спрямованих на 

залучення дітей до 

участі у житті 

суспільства, реалізація 

проєктів національно-

патріотичного 

виховання 

Постійно У закладах освіти області 

забезпечується проведення заходів, 

спрямованих на залучення дітей до 

участі у житті суспільства, реалізації 

проєктів національно-патріотичного 

виховання, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2018 № 845 ,,Деякі питання 

дитячо-юнацького військово-

патріотичного виховання”. 

Системною формою національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді, важливим засобом 

громадянської освіти є Всеукраїнська 

дитячо-юнацька військово-патріотична 

гра ,,Сокіл” (,,Джура”). 

У поточному навчальному році в 

області функціонують 290 гуртків 

національно-патріотичного напрямку, у 

яких вихованням охоплено 4524 

дитини. Згідно з оперативними даними 

в області паспортизовано  812 роїв гри 

,,Сокіл” (,,Джура”), у яких різними 

формами позашкільної роботи охоплено 

7 494 дитини, у тому числі: молодша 
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вікова група – 141 рій (1405 учнів); 

середня вікова група – 482 рої (4387 

учнів), старша вікова група – 179 роїв, у 

них 1802 вихованці. Усього 

паспортизовано 52 курені, Головним 

штабом гри ,,Сокіл” (,,Джура”) 

зареєстровано 19 таких роїв. 

Належна організація та проведення 

усіх заходів з упровадження гри 

„Сокіл” („Джура”) забезпечується 

Закарпатським центром туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді (далі – ЗЦТКЕСУМ) 

У 2020 році ЗЦТКЕСУМ проведено 

обласний етап Всеукраїнського 

заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) – молодша вікова група. 

Вихованці взяли участь у 

Всеукраїнському онлайн-конкурсі 

„Відун” роїв старшої та середньої групи  

Всеукраїнської  дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”). 9 роїв гри стали його 

призерами. 

Заклади освіти, на базі яких 

організовано рої та курені гри „Сокіл” 

(„Джура”), взяли участь у 

Всеукраїнському онлайн-конкурсі 

таборувань куренів (роїв) 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”). 

З метою здійснення заходів з 

національно-патріотичного виховання в 

області проведено: 

заочний етап краєзнавчої конференції 

учнівської молоді „Мій рідний край, 

моя земля очима сучасників”; 

обласний етап Всеукраїнської  

краєзнавчої акції учнівської молоді 

„Українська революція: 100 років надії і 

боротьби”; 

обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів ,,Край, у якому я 

живу”;   

обласний етап Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції „Моя 

Батьківщина – Україна”; 

обласний конкурс літературних 

творів, творів образотворчого 
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мистецтва та фоторобіт на тему 

„Захисники України: історія та 

сьогодення” та інші. 

Крім того, у 2020 році вихованці 

закладів позашкільної освіти брали 

участь у всеукраїнських заходах з 

реалізації проектів національно-

патріотичного виховання: 

Всеукраїнській історико-краєзнавчій 

конференції ,,Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід”; 

Всеукраїнській історико-краєзнавчій 

конференції ,,Державотворчі процеси в 

Україні: крізь віки в ХХІ століття”; 

Всеукраїнській  краєзнавчій 

конференції учнівської молоді 

„Українська революція: 100 років надії і 

боротьби” та інших заходах, 

організованих з метою виховання 

громадян-патріотів, захисників 

державної незалежності та 

територіальної цілісності України 

7. Сприяння розвитку 

системи міжгалузевої та 

міжвідомчої взаємодії 

державних, громадських, 

наукових установ та 

організацій, бізнес-

інституцій в інтересах 

дитячого громадського 

руху, розширення 

соціального партнерства 

Налагодження 

співпраці між органами 

виконавчої влади, 

установами, 

організаціями з питань 

розвитку дитячого 

громадського руху в 

Україні 

Постійно Представники органів учнівського 

самоврядування закладів освіти та 

обласного учнівського парламенту 

,,Нове покоління” взяли участь у 

Форумі юної еліти 3акарпаття. Під час 

зазначеного молодіжного заходу  

спікери – відомі успішні особистості 

нашого краю робили презентації про 

досягнення власного успіху, 

формування лідерських якостей в 

активної, ініціативної молоді. Учасники 

отримали знання щодо правильної 

взаємодії з державними органами, 

створення громади, організації 

волонтерства, тощо. 

 


