
 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121, е-mail mandonetsk@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 38844611 

 

11.11.2020 №01-26/151                                          На № __________від_______________ 

 

Керівникам методичних служб                   

департаменту, управлінь (відділів) освіти 

міських рад та райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад, 

військово-цивільних адміністрацій 

 

Про проведення дискусійного клубу 

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» доводить до відома, що 27 листопада 2020 року 

буде проведене онлайн-засідання дискусійного клубу «ООН і Україна: 

співробітництво, проблеми, виклики» (до 75-річчя від вступу України в ООН). 

Місце проведення онлайн-засідання дискусійного клуб вебпростір, 

ідентифікатор зустрічі: https://meet.google.com/ybx-upbi-uph . Початок проведення 

зустрічі: 12 година. 

До участі в онлайн-засіданні дискусійного клубу запрошуються учні закладів 

загальної середньої освіті, згідно наданих заявок (додаток 1) та переможці обласного 

конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Війна та перемога в пам’яті поколінь» та 

педагогічні працівники, які їх підготували (додаток 2). 

Просимо організувати підготовку запрошених до участі в роботі онлайн-

засідання дискусійного клубу згідно з інструкцією та питаннями, що містяться у 

додатку 3. Ознайомлення з інструкцією щодо підготовки до заходу є обов’язковим. 

Для участі у заході необхідно мати обліковий запис Google та пошту @gmail. 

Бажано, щоб педагоги та здобувачі освіти мали навички роботи з ресурсами Google 

Meet (відеоконференції), Padlet (віртуальна інтерактивна дошка), Mentimeter.com 

(онлайн-опитування). 

 

 

Директор                                                      Оксана ЄВДОКІМОВА 

 

 
Алла Грибанова 095-838-39-59  

https://meet.google.com/ybx-upbi-uph


Додаток 1 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

11.11.2020 №01-26/151 

 

 

Оргкомітету дискусійного клубу «ООН і 

Україна: співробітництво, проблеми, 

виклики» (до 75-річчя від вступу України 

в ООН) 

 

 

ЗАЯВКА 

__________________________________________________________________ 

(найменування закладу освіти) 

надає згоду на участь у онлайн-засіданні дискусійного клубу «ООН і Україна: 

співробітництво, проблеми, виклики» 

- здобувачів освіти: 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові  Клас   Номер контактного 

телефону учня  

Електронна адреса 

1.     

2.     

 

- педагогів: 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада  Номер контактного 

телефону  

Електронна адреса 

1.     

 
Відповідальна особа за організацію участі учнівської молоді у онлайн-засіданні: 

_____________________________________________________________________________  
(ПІБ) 

_____________________________________________________________________________ 
(посада, контактний номер телефону, електронна адреса) 

 

  



Додаток 2 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

11.11.2020 №01-26/151 

 

Списки запрошених до участі в дискусійному клубі  

«ООН і Україна: співробітництво, проблеми, виклики» 

 

Номер 

з/п 
ПІБ Клас, заклад 

1 
Бударєв 

Олександр Вадимович 

Марківська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів Костянтинівської районної 

ради Донецької області, 8 клас 

2 
Колеснік 

Дар’я Олександрівна 

Новодмитрівський навчально-виховний 

комплекс Костянтинівської районної ради 

Донецької області, 9 клас 

3 
Шикова 

Софія Олексіївна 

Білокузьминівська загальноосвітня школа I-

 III ступенів Костянтинівської районної ради 

Донецької області, 8 клас 

4 
Кольцова 

Аліна Ігорівна 

навчально-виховний комплекс «Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» 

Костянтинівської міської ради Донецької 

області, 11 клас 

5 
Густілін 

Антон Володимирович 

Новодмитрівський навчально-виховний 

комплекс Костянтинівської районної ради 

Донецької області, 11 клас 

6 
Саєнко 

Лілія Дмитрівна 

Шандриголівська загальноосвітня школа І-

 ІІІ ступенів Лиманської міської ради 

Донецької області, 9 клас 

7 
Бодрьонок 

Юлія Миколаївна 

Шандриголівська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів Лиманської міської ради 

Донецької області, 10 клас 

8 
Шеїн 

Поліна Павлівна 

Лиманська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №5 Лиманської міської ради 

Донецької області, 10 клас 

9 
Безбородова 

Анастасія Віталіївна 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Мирноградської міської ради Донецької 

області, 9 клас 

10 
Бутко 

Ганна Валеріївна 

Сіверський заклад загальної середньої освіти 

№ 3 Сіверської міської ради Бахмутського 

району Донецької області, 9 клас 

11 
Васьянова 

Вероніка Миколаївна 

навчально-виховний комплекс «Сонцівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Покровської 

районної ради Донецької області, 8 клас 

12 
Фісай 

Ксенія Миколаївна 

навчально-виховний комплекс «Гришинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 



дошкільний навчальний заклад» Покровської 

районної ради Донецької області, 8 клас 

13 
Ворона 

Роксолана Вікторівна 

Водянська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів № 11 Добропільської міської 

ради Донецької області, 8 клас 

14 
Гольберг 

Ангеліна В’ячеславівна 

Добропільська загальноосвітня школа І-

 ІІІ ступенів № 19 Добропільської міської 

ради Донецької області, 9 клас 

15 
Харченко 

Лідія Олександрівна 

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 Добропільської міської ради 

Донецької області, 9 клас 

16 
Шишкіна 

Валерія Анатоліївна 

Шилівська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів Добропільської районної ради 

Донецької області 

17 
Грязнова 

Катерина Андріївна 

Петрівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської 

селищної ради Донецької області, 8 клас 

18 
Боєнко 

Данило Олегович 

центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради, гурток 

«Юні екскурсоводи», 11 клас 

19 
Курінна 

Дар’я Сергіївна 

Слов'янська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №4 Слов'янської міської ради 

Донецької області, 9 клас 

20 

Лосицький 

Владислав 

Владиславович 

Нікольська гімназія «Софія» з 

загальноосвітньою школою І ступеня №2 

Нікольської районної ради Донецької області 

21 
Ушмодін 

Микола Артемович 

Нікольська гімназія «Софія» з 

загальноосвітньою школою І ступеня №2 

Нікольської районної ради Донецької 

області, 9 клас 

22 
Мусієнко 

Марія Сергіївна 

Вугледарський навчально-виховний 

комплекс "МРІЯ" (загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад) Вугледарської міської ради 

Донецької області, 8 клас 

23 

Коваль 

Олександр 

Олександрович 

Вугледарська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №2 Вугледарської міської ради 

Донецької області, 11 клас 

24 
Тимошенко 

Ангеліна Максимівна 

Вугледарський навчально-виховний 

комплекс «Політехнічний ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Вугледарської міської ради Донецької 

області, 10 клас 

25 
Посник 

Ірина Миколаївна 

економіко-гуманітарний ліцей №8 імені 

Василя Стуса Краматорської міської ради 

Донецької області, 9 клас 



26 
Черниш 

Орина Русланівна 

КЗ «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» гурток 

«Майстерна слова», 8 клас 

27 

Герус 

Єлизавета 

Володимирівна 

Новотроїцька загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №2 Волноваської районної 

ради Донецької області, 9 клас 

28 
Дятлова 

Валерія Віталіївна 

Новотроїцька загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №2 Волноваської районної 

ради Донецької області, 11 клас 

29 

Ворона 

Олександр 

Миколайович 

Великоновосілківська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів № 2 Великоновосілківської 

районної ради Донецької області, 9 клас 

30 
Курилко 

Антон Олександрович 

Старомлинівська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №1 Великоновосілківської 

районної ради Донецької області, 11 клас 

31 
Прокоф’єв 

Сергій Сергійович 

Роздольненська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів Великоновосілківської 

районної ради Донецької області, 11 клас 

32 
Грицаєнко 

Дмитро Георгійович 

Дружківська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів № 9 Дружківської міської ради 

Донецької області, 9 клас 

33 Зубань Кароліна 

КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів № 19 Маріупольської міської 

ради Донецької області», 9 клас 

34 
Булгакова 

Поліна Сергіївна 

Часовоярський Центр дитячої та юнацької 

творчості, 11 клас 

35 

Дяченко 

Єлизавета 

Олександрівна 

Новогродівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 10 ім.Тараса 

Шевченка Новогродівської міської ради, 10 

клас 

36 
Гунько 

Каміла Вадимівна 

Берестівська загальноосвітня школа  

І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради 

Донецької області, 10 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

11.11.2020 №01-26/151 

 

Інструкція та питання до онлайн-засідання дискусійного клубу  

«ООН і Україна: співробітництво, проблеми, виклики» 

 

 

Питання для обговорення  

 

1.Роль Лігі Націй та Організації Об’єднаних Націй у вирішенні міжнародних 

конфліктів. 

2. Рада Безпеки ООН – найвищий дипломатичний майданчик світу: чи є 

ефективною її діяльність з попередження та розв’язання міжнародних конфліктів? 

3. Миротворчі сили ООН: чи є ефективними операції з підтримання миру? 

 

Інструкція з підготовки  

 

1.Опрацюйте наукову літературу за темою засідання. Радимо використовувати 

матеріали Інтернет-ресурсів: 

Питання № 1:  

http://lsej.org.ua/2_2020/118.pdf  

Питання № 2: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/europe  

Питання № 3: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/peacekeeping-

missions#topic55  

2. До 25 листопада висловіть власну точку зору за питаннями, що розглядають 

на засіданні дискусійного клубу, за допомогою віртуальних дошок: 

Питання № 1 – https://padlet.com/allagribanowa/a50wi8yt5pihm5e4 

Питання № 2 – https://padlet.com/allagribanowa/eoss61hiwm3u72pp 

Питання № 3 – https://padlet.com/allagribanowa/gw6s5oillr3slw62. 

Для цього натисніть на значок «+» під кожною тезою / історичною подією. У 

графі «Назва» введіть власні прізвище та ім’я. Замість слів «Напишіть щось» 

висловіть власне оціночне судження. 

3. 27 листопада 2020 року, під час онлайн-засідання дискусійного клубу, будьте 

готові ввімкнуть мікрофон та висловіть власну точку зору під час відеоконференції, 

задати питання іншим учасникам, виступити з реплікою, коментарем до їх виступу. 

http://lsej.org.ua/2_2020/118.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/europe
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/peacekeeping-missions#topic55
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/peacekeeping-missions#topic55
https://padlet.com/allagribanowa/a50wi8yt5pihm5e4
https://padlet.com/allagribanowa/eoss61hiwm3u72pp
https://padlet.com/allagribanowa/gw6s5oillr3slw62

