Додаток
Інформація
про стан та проблемні питання з виконання плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації
українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 179-р, за 2020 рік
Найменування завдання згідно з
розпорядженням

Інформація щодо стану та терміну виконання

3. Сприяти діяльності організацій
громадянського
суспільства,
які
працюють з місцевими громадами, з
проведення просвітницьких заходів в
Донецькій та Луганській областях,
насамперед у населених пунктах, що
розташовані на лінії зіткнення, а
також на тимчасово окупованих
територіях

23.01.2020 до Дня Соборності України надано сприяння громадській організації
«Асоціація учасників АТО Одещини» у презентації медіапроекту «Поєднані», в
рамках якої відбувся відеопоказ фільму про героїв Одещини та Півдня України,
зустріч з ветеранами АТО/ООС, які взяли участь у зйомках фільму;
06.03.2020 надано сприяння розповсюдженню інформації про реалізацію проекту
громадської організації «Асоціація правників України» ‒ «Надання безоплатних
консультацій
вразливим
групам
населення
з
питань
відновлення
платоспроможності фізичних осіб», що проходив за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку у рамках гранта, наданого Проєктом USAID
«Трансформація фінансового сектору».
30.10.2020 надано сприяння розповсюдженню інформації про фотоконкурс
«WikiScience Contest 2020» громадської організації «Вікімедіа Україна».
7-8.10.2020 відбулося засідання за круглим столом на тему: «Нормативно-правові
підстави надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм
(проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, за
рахунок коштів обласного бюджету. Досвід практичної реалізації проєктів». У
заході взяли участь 20 представників громадських об’єднань: ГО «ВО «Добробут»,
ГО «Альтернатива», ГО «Центр захисту дітей», ГО «Співдружність», «Одеське
міське козацьке товариство чорноморського козацького з’єднання», Одеська
обласна організація роботодавців, ГС «Альянс по захисту прав дітей», ВГО
«Інноваційна палата України», «Асамблея миру і творчості», «Жінки Одещини за
майбутнє», «Бізнес інкубатор груп. Україна», «Убезпечення та фінансова

Проблемні
питання, що
виникли під
час виконання

підтримка», ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА», «Одеське міське громадське об’єднання
«Асоціація самоорганізації населення міста Одеси», БО «Одеська родина»,
«Об’єднання учасників бойових дій Овідіопольщини», «Роза вітрів», Одеська
обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів), БО «100 відсотків життя. Одеса».
19.10.2020 відбулося регіональне обговорення змін до Постанови Кабінету
Міністрів України №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»,
організоване Міністерством молоді та спорту України спільно з Офісом
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Від Одеської області участь у заході взяли
представники громадських організацій: громадська спілка «Бізнес інкубатор груп.
Україна» (BIG), громадська організація «Ветеранів та інвалідів АТО – «РАПІРА»,
громадська організація «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія»
4. Проведення комплексного аналізу
функціонування мови у навчальновиховному процесі та мовного режиму
у закладах загальної середньої освіти і
закладах професійної (професійнотехнічної) освіти та на його основі
розробити програму щодо посилення
ролі української мови в освіті як
фактора, що відіграє провідну роль у
процесах консолідації українського
суспільства та інтеграції національних
меншин, реалізації їх прав на освіту
державною мовою.

У закладах загальної середньої освіти області освітній процес організовано
українською мовою навчання у відповідності до державних стандартів, які
передбачають вільне володіння державною мовою всіма випускниками закладів
освіти.
З початку 2020/2021 навчального року усі заклади загальної середньої освіти
комунальної форми власності Одещини, в яких освітній процес здійснювався
російською мовою, перейшли на українську мову навчання.
Згідно із статтею 53 Конституції України громадянам, які належать до
національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи вивчення
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах, тому у мовній
мережі закладів освіти області функціонують двомовні заклади, в яких навчальні
предмети викладаються українською та російською; українською та болгарською;
українською та молдовською мовами.
Наразі триває робота щодо зменшення кількості двомовних закладів загальної
середньої освіти з російською мовою навчання.
З метою реалізації положень статті 7 Закону України «Про освіту» щодо зміцнення
державного статусу української мови в області забезпечується виконання
Дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» у закладах

5. Вжити заходів для розвитку та
посилення
міжрегіонального
співробітництва
з
реалізації
економічних, соціальних, освітніх,
туристичних,
інформаційних
та

загальної середньої освіти на 2019-2023 роки, затвердженої Міністерством освіти і
науки України.
Органами управління освіти міських рад, сільських, селищних рад територіальних
громад, адміністрацією закладів освіти проводиться інформаційна робота серед
здобувачів освіти та їх батьків щодо важливості здобуття освіти українською
мовою.
Директорами закладів загальної середньої освіти оцінено потребу в оновленні
книжкової бази підручників українською мовою для учнів, які навчатимуться у
2020-2021 навчальному році, та здійснено відповідне замовлення з використанням
засобів Державної інформаційної системи освіти та електронної бібліотеки
Інституту модернізації змісту освіти.
Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради» постійно організовуються та проводяться курси
підвищення кваліфікації вчителів української мови з викладання навчальних
предметів державною мовою.
Додатково інформуємо, що Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації розробляється план заходів з реалізації першого етапу стратегії
популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» у
закладах загальної середньої освіти на 2021-2022 роки.
Також у 2019/2020 навчальному році проведено:
1. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Ідея Соборності України».
Номінація «Історія України та державотворення». В обласному (ІІІ) етапі взяли
участь 25 учнів;
2. Учнівська олімпіада з історії. В обласному (ІІІ) етапі взяли участь 148 учнів
(завдання передбачали знання і розуміння історії визвольного руху в Україні,
звитяг українського народу у боротьбі за незалежність, державотворчого процесу);
3. Інтелектуальні змагання для учнів сільських шкіл з історії (8-11 класи), в яких
взяли участь 47 учнів
З метою просування регіональних туристичних продуктів на всесвітніх та
міжнародних виставкових заходах шляхом організації роботи національних
експозицій України Управлінням туризму, рекреації та курортів Одеської
облдержадміністрації у 2020 році було заплановано участь у міжнародних
туристичних виставках, а саме: UITT – 2020, ITB Berlin, IMEX Frankfurt та TT

культурно-мистецьких
зокрема:

проектів, Warsaw. У зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу у світі та в Україні було
призупинено на цей рік роботу міжнародних туристичних виставкових заходів та
представлення на них Одеської області.
1) забезпечити підтримку та сприяння Разом з цим популяризація туристичного потенціалу Одещини продовжувалася,
організаціям
громадянського одним із найбільш ефективних та дієвих способів просування туристичного
суспільства,
діяльність
яких продукту і поштовх для розвитку внутрішнього туризму стало використання
спрямована на забезпечення місцевого новітніх та сучасних технологій.
і регіонального розвитку, у залученні Так, з метою поглиблення співробітництва у сфері розвитку туризму 18 грудня
громадян
до
процесу 2020 року взято участь в онлайн-засіданні українсько-азербайджанської робочої
міжрегіонального
обміну
та групи за участі Міністерства культури та інформаційної політики України та
співробітництва.
Державного агентства розвитку туризму України.
2) сприяти організації та проведенню
міжрегіональних форумів, зустрічей
представників ділових кіл з різних
регіонів, презентацій, засідань за
круглим
столом,
а
також
комунікаційних заходів за участю
внутрішньо
переміщених
осіб,
експертів, зокрема стосовно тематики
реінтеграції тимчасово окупованих
територій.
3) сприяти просуванню регіональних
туристичних продуктів на всесвітніх
та міжнародних виставкових заходах
шляхом
організації
роботи
національних експозицій України

Комунальним закладом вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти»
впроваджуються курси, тематикою яких є розвиток громадянського суспільства та
налагодження партнерської співпраці для слухачів (педагогічних працівників):
- курс «Методика формування громадянської компетентності на уроках
правознавства та курсу «Громадянська освіта», спрямований на сприяння
оновленню методичних підходів щодо удосконалення навичок аналізу різних
джерел інформації та аргументації власної думки; мотивацію на створення
системи вправ, що навчають вести конструктивний діалог, співпрацювати з
іншими, знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти толерантність,
емпатію; вироблення стратегій реалізації та захисту своїх прав та прав інших
людей;
- курс «Феномен справедливості як методологічний інструмент в суспільногуманітарній сфері», спрямований на поглиблення знань слухачів про основні
тенденції дослідження справедливості як соціокультурного феномену; підвищення
рівня мотивації педагогів щодо створення інформативно-ресурсного забезпечення
дослідження сучасних глобальних викликів та порядку денного нової
справедливості;
- курс «Партисипація учнівської молоді», спрямований на поглиблення розуміння
сутності громадянської партисипації учнівської молоді; вироблення нових
стратегій забезпечення механізмів участі молоді у житті школи та громади;
- курс «Соціалізація особистості та формування громадянськості на уроках

української мови та літератури», спрямований на забезпечення формування
соціально значущих якостей, ціннісних установок та моделей поведінки
особистості, необхідних для життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
природою; розвитку навичок для самовдосконалення і навчання протягом життя,
свідомого життєвого вибору та самореалізації, для відповідальності, трудової
діяльності та громадянської активності;
- курс «Розвиток демократичного врядування в закладі позашкільної освіти», що
сприяє виробленню конкретних заходів для його демократичного розвитку.
Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації
від 20.07.2020 № 471/од-2020 «Про затвердження Положення про Регіональну
дитячу раду при Одеській обласній державній адміністрації» проведено
конкурсний відбір кандидатів та визначено склад ради. Перше засідання
Регіональної дитячої ради відбулось 03 лютого 2021 року
6. Сприяти висвітленню у засобах
масової
інформації
пріоритетних
заходів щодо зміцнення національної
єдності, консолідації українського
суспільства та підтримки ініціатив
громадськості у зазначеній сфері,
зокрема:
2) вжити дієвих заходів для
збільшення зони покриття теле- та
радіомовлення
на
Кримському
півострові, забезпечити доступ до
споживання інформаційної продукції
засобів
масової
інформації
громадянам України, які проживають
на тимчасово окупованих територіях,
а також в усіх областях України, що
наближені до державного кордону та
межують з іноземними державами

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Одеською
облдержадміністрацією направлено лист від 26.12.2018 №1/01-34/8286/2-18 з
проханням розглянути можливість розширення ліцензії провайдера програмної
послуги цифрової багатоканальної телемережі Одеської філії Концерну РРТ у
частині збільшення кількості каналів цифрового телевізійного мовлення.
Одночасно районні державні адміністрації Одеської області направили численні
звернення до ТОВ «Зеонбуд» про відсутність програм загальнонаціональних
мовників. Це змусило керівництво ТОВ «Зеонбуд» звернутися до Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги. В результаті Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення прийнято рішення від 08.08.2019 № 1162,
щодо збільшення передавачів в Одеській області з 9 до 16 шляхом установлення їх
в м. Балта, м. Болград, м. Кодима, м. Рені, селище Велика Михайлівка, с. Ліски
(Кілійський р-н), с. Петрівськ (Тарутинський р-н).
Станом на лютий 2021 року ТОВ «Зеонбуд» встановило передавачі в м. Болград,
м. Кодима, селище Велика Михайлівка, с. Петрівськ (Тарутинський р-н).
На носіях зовнішньої реклами в 26 районах області було розміщено білборди:
«День Гідності та Свободи», «100-річчя проголошення Акта злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки», «День

Конституції України», «Голодомор 1932-1933. Ми пам’ятаємо»
3) забезпечити розроблення зразків,
виготовлення
і
розміщення
на
відповідних
носіях
та
розповсюдження
(трансляцію)
у
засобах масової інформації соціальної
реклами
на
тему
зміцнення
національної єдності, консолідації
українського суспільства, цінностей
свободи, демократії та патріотизму,
захисту України від внутрішніх та
зовнішніх загроз
7. Провести заходи щодо національнопатріотичного виховання, спрямовані
на формування ціннісних орієнтирів
утвердження
національнопатріотичної
і
громадянської
свідомості

Відповідно до Указу Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Постанови КМУ від 17
жовтня 2018 р. № 845 «Про деякі питання дитячо-юнацького військовопатріотичного виховання» здійснюється національно-патріотичне виховання у
закладах освіти Одеської області та реалізується Всеукраїнська дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).
З метою підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з національнопатріотичного виховання в Одеській області запроваджено Одеську обласну
школу виховників джур.
Одеська обласна школа виховників джур ‒ це система заходів, спрямованих на
підготовку педагогічних працівників та громадських активістів, які залучаються до
організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») та інших питань національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Одеської області.
Одеську обласну школу виховників джур створено відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячоюнацького військово-патріотичного виховання», Стратегії національнопатріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України
від
18.05.2019 № 286/2019, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015
№641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і

молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), наказу
Міністерства освіти і науки України від 24.10.2019 № 1342 «Про проведення у
2019/2020 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») та з метою підготовки педагогічних
працівників та громадських діячів, підвищення рівня їх професійних
компетентностей з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді
Одеської області.
Координує роботу Одеської школи виховників джур (далі ООШВД)
Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при Одеській
обласній державній адміністрації за сприяння Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації.
Науково-методичним забезпеченням для проведення заходів є регіональна освітня
програма з підвищення кваліфікації фахівців з національно-патріотичного
виховання (упорядник програми ‒ Дмитрук З.А., координатор Чорноморського
науково-методичного ресурсного центру ГО «Чорноморське гайдамацьке
з’єднання»
‒
головний
спеціаліст
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації).
Перші заходи ООШВД відбулися 28 і 30 квітня 2020 року за дистанційною
формою навчання з урахуванням карантинних умов. Департаментом освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації спільно з Українським інститутом
національної пам’яті (Південь), Чорноморським науково-методичним ресурсним
центром ГО «Чорноморське гайдамацьке з’єднання» проведено навчальний
онлайн–курс ООШВД, спрямований на підготовку педагогічних працівників та
громадських активістів, які залучаються до організації і проведення
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та
інших питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді Одеської
області.
Зазначений захід став всеукраїнським, тому що учасниками онлайн-курсу ООШВД
були фахівці не тільки з Одеської області, а і з Луганської, Донецької, Вінницької,
Миколаївської тощо. Всього 34 учасника. За результатами роботи ООШВД
учасників відзначено сертифікатами та корисною літературою національно-

патріотичного спрямування.
Лекторами Одеської обласної школи виховників джур стали науковці, фахівці
Українського інституту національної пам’яті, громадські діячі.
Більш детальну інформацію щодо діяльності ООШВД розміщено на сайті ГО
«Чорноморське гайдамацьке з’єднання» та у соціальній мережі «Фейсбук» на
сторінці Одеської обласної школи виховників джур.
З метою осучаснення роботи з національно-патріотичного виховання школярів,
впровадження нових підходів та шляхів у вихованні патріотизму в учнівської
молоді у закладах освіти області протягом звітного періоду системно проводилися
благодійні марафони, акції, спрямовані на підтримку захисників нашої
Батьківщини, їх дітей та сімей, дітей із сімей переселенців, медичних працівників
та волонтерів, які працюють в зоні АТО.
Велика просвітницька робота щодо національно-патріотичного виховання
проводиться на базі шкільних музеїв та куточків історичного напряму. До неї
залучаються не тільки учні та вчителі, а й батьки, мешканці населених пунктів,
запрошуються ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці Збройних Сил
України. В шкільних музеях проводяться екскурсії, творчі конкурси, просвітницькі
лекції,
класні години, зустрічі з письменниками, краєзнавцями Одещини.
Матеріали, зібрані в музеях, використовуються вчителями в освітньому процесі.
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і
територіальної цілісності України, військових традицій українського народу
системно проводяться в закладах освіти області:
- виховні години, тематичні уроки, години спілкування, «круглі столи»,
конференції, присвячені історичним сторінкам Українського визвольного руху,
героїзму захисників України, борцям за її незалежність;
тематичні
виставки
художньої
літератури,
фотоматеріалів
та
відеопрезентації, оформлено тематичні стенди, присвячені мужності та героїзму
захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;
інформаційні вісники, усні журнали;
конкурси дитячих малюнків;
літературні конкурси, літературно-музичні вечори;
віртуальні виставки.
- тематичні тижні, присвячені мужності та героїзму захисників незалежності,

суверенітету і територіальної цілісності України.
Низка зазначених вище просвітницько-виховних заходів з залученням ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції є сприятливим
фактором у формуванні відповідальної патріотичної поведінки, моральних та
духовних цінностей в учнівському середовищі.
У навчально-тематичному плані курсів підвищення кваліфікації (КЗВО «Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради) заступників директорів з
виховної роботи, педагогів-організаторів, вчителів різного фаху викладається курс
лекцій з проблем: «Історична ретроспектива українського націєтворення та
державотворення», «Перспективи розвитку України: нові виклики та бачення»,
«Національна стратегія розвитку освіти в Україні», «Концептуальні засади
національного виховання школярів», «Духовно-моральне виховання як складова
національно-патріотичного виховання».
Викладачі відповідної кафедри здійснюють науково-методичний супровід
Всеукраїнських дослідно-експериментальних майданчиків:
«Система виховання особистості гімназиста в полікультурному
середовищі» (2016-2022), (обласний заклад «Спеціалізована загальноосвітня
школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського»);
«Громадянсько-патріотичне
виховання
суб’єктів
громадянського
суспільства України в умовах навчально-виховного комплексу» (2015-2020),
(Одеський НВК «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови» Одеської міської ради).
У напрямку організації та координації інформаційно-просвітницької роботи у
сфері національно-патріотичного виховання системно проводиться:
- управлінський супровід (організаційна складова: підготовка та видання
розпоряджень, наказів, листів, рекомендацій тощо) Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації;
- на конференціях, круглих столах, у друкованих засобах масової інформації,
навчально-методичній літературі тощо широко висвітлюються питання
національно-патріотичного виховання, факти і події, що свідчать про колективну й
індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті;
- національно-патріотичне виховання охоплює всіх учасників освітнього процесу,
сприяє формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та

8. Забезпечити підтримку ініціатив
громадськості,
спрямованих
на
проведення
заходів
національнопатріотичного
та
військовопатріотичного виховання дітей і
молоді, у закладах оздоровлення та
відпочинку
в
період
літньої
оздоровчої компанії
10. Опрацювати разом з організаціями
громадянського
суспільства
пропозиції щодо внесення змін до
Закону України «Про волонтерську
діяльність» в частині підтримки
розвитку волонтерської діяльності в
Україні
11. Залучити до проведення заходів з
національно-патріотичного виховання
учасників антитерористичної операції,
які своєю громадянською позицією
сприяють консолідації та розвиткові
української нації, її історичної
свідомості,
культури,
а
також

загальнолюдських цінностей, особистих якостей, що притаманні громадянину
України.
Активно здійснюється діяльність з формування патріотизму та національної
свідомості дітей та молоді в позаурочній роботі. У школах області працюють
гуртки військово-патріотичного спрямування: «Влучний стрілець», «Патріот»,
«Школа безпеки», «Основи захисту Вітчизни» тощо. Учні, залучені до роботи
гуртків історичного та географічного краєзнавства, беруть участь у районних та
обласних етапах Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Моя
Батьківщина – Україна», «Історія міст і сіл України»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року
№435 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня
2020 р. № 392», враховуючи рішення комісії з питань техногенно - екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій в Одеській області від 05.06.2020 табори з
денним перебуванням на базі закладів освіти області влітку 2020 року не
функціонували.
Додатково повідомляємо, що влітку 2020 року планувалося охопити послугами
відпочинку дітей у кількості 75547
З метою забезпечення взаємодії органів державної влади з благодійними та
волонтерськими організаціями, координації волонтерської діяльності як вагомого
духовного, економічного ресурсу, відзначення представників волонтерського руху
органами управління освітою, закладами освіти області проведено заходи з
відзначення Міжнародного дня волонтера: урочисті зустрічі, круглі столи,
концерти, акції тощо. Крім того, у закладах освіти області працюють волонтерські
загони. Учні – патріоти у межах волонтерської діяльності відвідують людей
похилого віку та надають допомогу
До участі у заходах з національно-патріотичного виховання у закладах освіти
області постійно залучаються ветерани, учасники антитерористичної операції.
Захисники територіальної цілісності України співпрацюють з питань організації та
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). У шкільних, районних, обласному етапах широко залучено учасників
антитерористичної операції, військових до роботи у складі організаторів гри,
старшин, журі.

популяризують традиції боротьби за Введення карантину вплинуло на активність проведення заходів з національнодержавну
незалежність
та патріотичного виховання з залученням учасників АТО/ООС.
територіальну цілісність України
Зокрема, протягом 2020 року на базі Одеської обласної універсальної бібліотеки
ім. М.Грушевського проведено:
- 15.02.2020 лекцію Юрія Кучеренка члена групи аеророзвідки БФ «Aрмія SOS»,
«Дебальцевська операція 2015 року: погляд з неба»;
- 02.10.2020 творчий вечір окопно-бліндажної лірики та презентація книги
«Другий фронт» Юлії Майбороди (Бандерівни).
В населених пунктах Одеської області на честь загиблих військовослужбовців у
зоні проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил встановлено
75 меморіальних дошок та перейменовано 16 вулиць.
В історико-краєзнавчих музеях Одеської області оформлено виставки і експозиції,
проводяться тематичні екскурсії, інформаційно-патріотичні уроки для учнів
загальноосвітніх шкіл та студентів про вшанування мужності і героїзму захисників
української державності – бійців антитерористичної операції та операції
Об'єднаних сил.
Заходи щодо призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних
Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби
України та Державної спеціалізованої транспортної служби України використано в
цілях військово-патріотичного виховання молоді та їх агітації для проходження
військової служби за контрактом.
Під час призову у всіх районах Одеської області проходить «День призовника», в
якому беруть участь призовники, їхні батьки, а також юнаки, які починають
готуватися до військової служби. Проводяться урочисті зустрічі, тематичні вечори
з учасниками проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил на
території Донецької та Луганської областей.
В області активно реалізується програма патріотичного виховання молоді. У
багатьох військових частинах, розташованих на території області, з нагоди
державних свят проводяться «Дні відкритих дверей» з показом бойової техніки та
озброєння, життя і побуту військовослужбовців.
Особовий склад військових частин, що дислокуються на території Одеської
області, приймає участь у заходах щодо:
відзначення державних свят та пам’ятних дат української історії;

впорядкування і підтримання в належному стані місць поховань та
пам’ятників захисникам України.
За участю військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, молоді,
яка навчається в загальноосвітніх школах міста Одеси та області, було проведено
понад 96 заходів з військово-патріотичного виховання молоді.
До загальнодержавних заходів активно залучалися школярі закладів освіти міста
Одеси та області, вихованці Одеського міського центру військово-патріотичного
виховання учнівської молоді «Пост № 1», Одеського та Ізмаїльського ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою.
Одеський обласний та районні (міські) територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки активно співпрацюють з громадськими організаціями
ветеранів війни та волонтерами.
Члени громадських організацій ветеранів війни беруть участь в упорядкуванні та
підтриманні у належному стані пам’ятних знаків, меморіальних дошок та місць
поховань захисників України, встановленні зменшених копій державного прапора
на могилах захисників України, що увічнюють пам’ять про бійців, які загинули під
час участі в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на території
Донецької і Луганської областей.
Органами державної влади, місцевого самоврядування, підрозділами Головного
управління Національної поліції в Одеській області та Південного Одеського
територіального управління Національної гвардії України вжито заходів щодо
запобігання випадків наруги над могилами захисників України
12. Організувати підтримку, у тому За результатами організації І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту
числі шляхом надання грантів:
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України було
залучено 1392 учня Одеського регіону. Темам відновлення і збереження історичної
проведення серед учнів, студетів, пам’яті, звитяг українського народу у боротьбі за волю і незалежність, історії
молодих учених конкурсів науково- державних символів України, національно-патріотичного виховання присвячено
дослдницьких, курсових, дипломних, 229 робіт.
наукових робіт, присвячених темам
відновлення і збереження історичної
памяті, звитяг Українського народу у
боротьбі за волю і незалежність,

історії державних символів України,
національно-патріотичного виховання
та поширення робіт лауреатів таких
конкурсів;
створення короткометражних фільмів,
соціальної реклами;
реалізації
науково-популярних,
інформаційних та інших тематичних
мистецьких, медійних, освітніх і
наукових проектів
15. Організувати:
1)
проведення
наукових
конференцій, присвячених історії
українського визвольного руху ХХ
століття та зарубіжному досвіду
національної консолідації.
2) замовлення для створення та
розміщення
соціальної
реклами,
присвяченої річницям важливих подій
української історії та її видатним
особистостям.
3) проведення із залученням науковців
та
експертів
інформаційнопросвітницьких заходів, тематичних
історичних
майданчиків
«Уроки
історії»,
фотодокументальних
виставок
тощо,
присвячених
збереженню національної пам’яті
Українського народу, популяризації

У закладах освіти області протягом звітного періоду проведено наукові
конференції, семінари, дискусії, присвячені історії українського визвольного руху
ХХ століття та зарубіжному досвіду національної консолідації. Зокрема, системно
працює «Клуб-лекторій духовно-патріотичного виховання громадянина України»
на базі комунальної установи «Одеський обласний центр національнопатріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді».
У напрямку проведення із залученням науковців та експертів інформаційнопросвітницьких заходів, присвячених збереженню національної пам’яті
українського народу проведено:
- 24 січня в ООНУБ ім. М. Грушевського організовано лекцію «Крути: історія,
пам'ять, рефлексії сьогодення», 29 січня ‒ флешмоб «Крути» разом з курсантами
військової академії на Приморському бульварі. 26 січня проведено захід в ООНУБ
ім. М. Грушевського ‒ «Презентація-дискусія: Це всі ми!» разом з авторкою книги,
Євгенією Завалій;
- організовано вечір пам’яті Кузьми Скрябіна в ООНУБ ім. М. Грушевського.
Також проведено заходи пам’яті Героїв Небесної Сотні в загальноосвітній школі
№78 І-ІІІ ступенів м. Одеси та у загальноосвітній школі I-III ступенів № 56 м.
Одеса. Більше 500 учасників взяли участь у цих заходах;
- до дня народження видатної поетеси Лесі Українки в ООНУБ

історичного минулого, для зміцнення ім. М.Грушевського відбулися «Лесині читання». Більше 60 учасників з шкіл
національної єдності та консолідації Одеси та області взяли участь.
українського суспільства
Також протягом звітного періоду заходи з національно-патріотичної тематики
системно проводились у закладах освіти області в онлайн та офлайн форматах.
З метою проведення заходів із залученням науковців та експертів, присвячених
збереженню національної пам’яті українського народу, популяризації історичного
минулого, зміцненню національної єдності й консолідації українського
суспільства у 2020 році було проведено:
- 22.01.2020 відкриття виставки «Українське військо 1917-1921 рр.»,
організованого Українським інститутом національної пам’яті на базі Одеського
історико-краєзнавчого музею;
- 21.01.2020 молодіжний форум «Держава – це ми» за участі представників
Парламенту старшокласників м.Одеси, Молодіжної ради при Одеському міському
голові, експертів та науковців на базі Одеської обласної універсальної бібліотеки
ім.М. Грушевського;
- 21.02.2020 огляд виставки-хроніки подій «Герої не вмирають» та перегляд
документального фільму «Майдан. Перезавантаження» на базі Одеської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського;
- 20.02.2020 тематичний захід «День Героїв Небесної Сотні» на базі Саратського
районного історико-краєзнавчого музею;
- 20.02.2020 тематичний захід «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає
смерті на землі» на базі Арцизької центральної районної бібліотеки;
- 25.02.2020 лекція «Історія Одеського козацького цвинтаря» кандидата історичних
наук Сергія Богана та презентація книжкової виставки «Одеський регіон та
українське козацтво» на базі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М. Грушевського;
- 25.02.2020 поетичні читання «Лесині читання», організовані Одеським обласним
центром патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді на базі
Одеської обласної універсальної бібліотеки ім. М.Грушевського;
- 05-15.03.2020 презентація пересувної виставки «Донбас. ПереPROчитання
образу» на базі Кодимського районного музею;
- 20.12.2020 презентація журналу – дослідження з історії одягу «Стрій»,

організовану Центром патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді на базі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М. Грушевського;
Крім того, у м. Одеса 28.08.2020 було проведено семінар-практикум
«Дезінформація як інструмент гібридної війни: особливості поширення та
можливості протидії», організований за сприяння Державного комітету
телебачення та радіомовлення України спільно з Одеською обласною радою за
участі представників громадянського суспільства.
Крім цього, до Дня народження Т. Г. Шевченка у бібліотечних та клубних
закладах області проведено:
- 04.03.2020 «Шевченківські читання», присвячені 206-й річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка та 180-річчю виходу друком збірки «Кобзар», на базі
Одеської національної наукової бібліотеки;
- 07 ‒ 09.03.2020 книжкові виставки «Твоя слава, Кобзарю, не вмре, не загине»,
«Геній України», «Шевченко у світі», «Ім’я, прославлене віками», «Шевченко і
сьогодення»; тематичні заходи «На струнах Кобзаревої душі»»; літературнопоетичні години «І лине над землею Шевченкове слово», «Шевченка читають всі»;
поетичні уроки «Тарасовим словом народ мій прозрів», «Тарас Шевченко –
великий син України», «Великий Кобзарю»; книжкові виставки; літературні бліцтурніри «Він жив і мислив Україною»; шевченківські читання «Шляхом великої
долі»; літературні мітинги-реквієми «Шевченківське слово живе»; бібліографічні
калейдоскопи «Тернистими шляхами долі»; літературні читання «Великий син
великого народу»; конкурси читців, дні поезії, засідання поетичних віталень,
урочисті мітинги;
- 10.03.2020 відкриття експозицій «Співець омріяної волі», виставки репродукцій
«Мистецька спадщина Шевченка», виставки малюнків «Тече вода з-під явора..» на
базі районних музеїв області;
- 10.03.2020 ХІ-й обласний фестиваль літературно-музичних композицій,
моновистав та читців «Співець українського слова» на базі Одеського обласного
центру української культури.
До Дня Гідності і Свободи у бібліотечних закладах області проведено:
- 21.11.2020 презентацію книжково-ілюстративної виставки «Країна нескорених»

17. Забезпечити підготовку, видання
та розповсюдження у закладах освіти,
державних
органах,
закладах
культури, засобах масової інформації
наукових,
науково-популярних,
публіцистичних видань, методичних
рекомендацій
та
інформаційних
матеріалів, що висвітлюють боротьбу
за незалежність, захист суверенітету і
територіальної цілісності України,
проблеми
запобігання
та
врегулювання етнічних конфліктів,
сприяють збереженню національної
пам’яті, відзначенню ювілейних і
пам’ятних дат історії Українського
народу
18. Комплексно опрацювати питання
щодо державної підтримки ініціатив
стосовно створення, розповсюдження
та популяризації фільмів історикопатріотичного змісту, забезпечивши,
зокрема:
1) підтримку створення та реалізації
проектів, спрямованих на розширення
аудиторії українського кіно, із
забезпеченням широкої інформаційної

на базі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського;
- 21.11.2020 виставка у медіа просторі «На захисті демократичних цінностей»
Одеської національної наукової бібліотеки;
- 21.11.2020 урочисті мітинги, урочисті ходи до пам’ятних знаків, покладання
квітів до меморіальних дошок загиблих в зоні АТО/ООС у всіх районних центрах
та містах обласного значення Одеської області
Органами управління освіти міських рад, сільських, селищних територіальних
громад, керівниками закладів освіти області здійснюється системна робота щодо:
- проведення у закладах освіти області уроків, виховних годин, «круглих столів»,
науково-практичних конференцій та інших тематичних заходів, приурочених до
пам’ятних дат і ювілеїв історії українського народу;
- включення тем, присвячених пам’ятним датам і ювілеям історії українського
народу до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів,
курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації тримає на
постійному контролі питання щодо проведення тематичних заходів, що
висвітлюють боротьбу за незалежність, захист суверенітету і територіальної
цілісності України.
Інформація про проведення зазначених заходів розміщено на шпальтах
освітянських видань та офіційних сайтах органів управління освіти, закладів
освіти області
Введення карантину вплинуло на організацію та проведення публічних показів
фільмів у закладах культури області, однак протягом 2020 року було організовано
та проведено:
- 22.01.2020 перегляд документального фільму «Акт Злуки» на базі Кодимського
історико-краєзнавчого музею;
- 22-23.01.2020 показ фільму про військових у рамках медіапроєкту «Поєднані» на
базі Одеської обласної універсальної бібліотеки ім. М.Грушевського та
Ананьївського центру відпочинку та реабілітації учасників АТО та їхніх сімей;
- 21.11.2020 історичну годину та перегляд документальних фільмів «Гідності хай
промінь не згасає!» на базі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки

кампанії в рамках соціальної реклами, ім. М. Грушевського
на налагодження взаєморозуміння і
взаємодії між дітьми, які проживають
на тимчасово окупованих територіях
та в інших регіонах держави

