
 

 
UNDP in Ukraine| 1 KlovskyUzviz, Kyiv| Tel.: +380 44 253 9363| Fax: +380 44 253 2607| www.ua.undp.org 

United Nations Development Programme  

 

 
 
 
UNDP/RPP/2021/02/37 

29 січня 2021 р. 
 

  
Шановна пані Сідашева, 

 
 
Програма ООН із відновлення та розбудови миру засвідчує свою повагу 

Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та Вам 
особисто і повідомляє Вас про наступне.  

У рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру розпочато відбір шкіл 
Донецької області для участі у другій хвилі проєкту із розвитку шкільного 
самоврядування «Школа змін». Просимо Вас сприяти та долучитися до 
імплементації проекту, який включатиме такі етапи: 

- Відбір шкіл у Донецькій та Луганській областях за допомогою анкетування і 
співбесід (до 15 лютого 2021 року); 

- Проведення шкільних зборів (представники педагогічного колективу, учнів і 
батьків) у обраних школах для визначення рівня спроможності шкільного 
самоврядування (березень 2021 року); 

- Проведення установчих семінарів для педагога-організатора і шкільного 
лідера із кожної школи (квітень 2021 року); 

- Проведення онлайн та офлайн тренінгів для лідерів шкільного 
самоврядування з метою підвищення лідерських навичок, роботи у команді, 
реалізації проєктів тощо (травень-жовтень 2021 року) 

- Оголошення конкурсу проєктів серед органів самоврядування шкіл-
учасниць (травень 2021 року);  

- Імплементація проєктів та моніторинг діяльності органів шкільного 
самоврядування (травень-грудень 2021 року); 

- Проведення завершальної конференції, підведення підсумків і презентація 
учнівських проєктів (грудень 2021 року). 

 
Мета проєкту – формування соціальних і громадянських навичок учнів, розвиток 

навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності учнів 
завдяки організації їх участі у практичній громадській діяльності. Участь школи у 
проєкті передбачає проведення вищевказаних заходів та відвідування перелічених 
тренінгів представником учнівського самоврядування і представником 
педагогічного колективу (заступником директора із виховної роботи, педагогом-
організатором або вчителем, відповідальним за розвиток самоврядування у школі).  

Відбір закладів загальної середньої освіти відбуватиметься на конкурсних 
засадах. Просимо розповсюдити анкету для реєстрації у проекті серед відділів 
освіти та шкіл Донецької області: https://forms.gle/w66TVcswySXHmRTZA.  
 

 
 

Пані Сідашевій Тетяні Володимирівні, 
Директорці Департаменту освіти і науки  
Донецької обласної державної адміністрації 
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Якщо у Вас виникли питання або додаткові пропозиції щодо імплементації 

проекту, прошу Вас звертатися до Євгена Кузнецова, спеціаліста із соціальної 
згуртованості ПРООН за тел.: (050)499-78-50 або e-mail: 
ievgen.kuznetsov@undp.org. 
 
 
 

З повагою, 
 
 

Рустам Пулатов, 
Керівник компоненту «Громадська безпека та 

соціальна згуртованість» 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
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