
Інформація про заходи з нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня молоді: 

№ 

з\п 

Назва заходу Дата і час 

проведення 

Короткий зміст заходу Ресурс, де розміщується 

1. Відкриття державної установи 

«Всеукраїнський молодіжний 

центр». 

28.06.2020 

11.00 – 13.30 

Пріоритетні напрями діяльності Центру - 

розвиток молодіжної інфраструктури, 

активізація участі молоді, розвиток 

компетентностей та спроможності молоді, 

національно-патріотичне виховання. 

Окрім цього, планується запустити онлайн-

марафон «Молодь на зв’язку». В онлайн-

форматі представники Міністерства молоді 

та спорту України спілкуватимуться з 

молоддю з різних куточків України, яка 

висвітлюватиме успішний досвід та 

інструменти молодіжної роботи, що існують 

у різних громадах нашої країни. 

Під час марафону також відбудеться 

презентація проєкту «Молодіжна політика в 

України: аналітика, політика, практика». 

Також на учасників чекають: 

розіграші та сюрпризи; 

цікаві гості та зіркові включення; 

квіз-гра до Дня молоді; 

та ще багато-багато цікавого. 

Долучитися до спільного відзначення Дня 

молоді можна, заповнивши цю форму 

https://cutt.ly/wuB0KW4 або за посиланням: 

https://youtu.be/w3CYpNmCClk 

Youtube 

Офіційний сайт Міністерства 

молоді та спорту України 

Сторінка Міністерства 

молоді та спорту України у 

соцмережі Facebook 

 

2. Нагородження грамотами та 

подяками управління сім’ї, 

молоді та масових заходів 

національно-патріотичного 

виховання 

22.06.2020 Відзначення найактивніших молодих людей 

області за активну участь у реалізації 

державної молодіжної політики 

Відправлення грамот та 

подяк Новою Поштою. 

https://cutt.ly/wuB0KW4?fbclid=IwAR0-HQuEMN_kDwpTWQJq-5fimPKwI3Q32ib7liQqf0-7KU3kh8K6he4KDWE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fw3CYpNmCClk%3Ffbclid%3DIwAR27rMYMpp3pFmFIsxywQQyxFJ3AZvYIPJjs0F8ETCP9DZF2JLpX26RecRQ&h=AT29qiaoPmkZm5c1msUWKClzcjPZ73XVXbhRJHccIHpJssbRjeClVtMq0A4bxsQ0lvPAEh_0P9amk8gBbHvy-K5CARzSLJc7Svk-MgDFvewbZSv7pWC-p2c2tOCHkeE--cng
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облдержадміністрації з нагоди 

відзначення Дня молоді 

3. Онлайн заходи для керівників 

та волонтерів молодіжних 

центрів Донецької області:  

- навчальний семінар 

«Pro_СВІТИ_МЦ»; 

 

 

 

 

 

 

 

- тренінг «Успішний 

менеджмент для молоді»; 

 

 

 

 

 

 

- форум  «Від ідеї до успіху»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2020 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

30.06.2020 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

Питання які будуть висвітлюватися: 

 

- «Знак якості» молодіжних центрів 

- Критерії для отримання Національного 

знаку якості  

- Залучення молодіжних центрів до 

реалізації молодіжної політики і молодіжної 

роботи 

 

- Цільова аудиторія молодіжних центрів 

- Толерантне і безпечне робоче середовище, 

повага до людської гідності, різноманітність 

 

- Форми і методи роботи з молоддю 

- Практичні інструменти для впровадження 

якісних інноваційних форм та методів 

роботи з цільовою аудиторією молодіжних 

центрів  

 

- Вивчення ступенів участі молоді (Драбина 

участі Р.Харта) 

- Як залучити молодь до активного 

громадянського життя  

 

- Платні послуги молодіжних центрів  

- Фандрайзінг 

- Гранти 

 

Платформа Zoom 
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- круглий стіл «Роль 

молодіжних центрів у 

формуванні громадянської 

позиції молоді»; 

 

 

 

 

- конференція «Джерела 

залучення ресурсів 

молодіжних центрів»; 

 

 

 

- вебінар «SMM у молодіжних 

центрах» 

02.07.2020 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

07.07.2020 

10.00 – 11.30 

 

 

 

09.07.2020 

10.00 – 11.30 

- Планування та звітність молодіжних 

центрів 

- Маркетинг у соціальних мережах 

4. Концертна програма для 

військових до Дня Конституції 

України 

25.06.2020 

11.00 

Перелік номерів: 

1. VIVO PERLEI 

2. Тримай 

3. Сіді ріді 

4. Через сад виноград 

5. Sempre libera 

6. Ist mi lif 

7. Голос 

8. Карпати 

9. Квітка 

10. Ніченькою темною 

11. Наливай  

12. Додому 

Концерт проводиться наживо у 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації та 

сторінка 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

Сторінка управління 

культури і туризму 

облдержадміністрації у 

Facebook 
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військовій частині с. Міньковка  

5. Презентація молодіжного 

центру «Міст-ОК» 

 

26.06.2020 

10.00 – 10.40 

Розвиток молодіжної інфраструктури Покровський район,  

с. Миколаївка, 

Миколавський СБК,  

вул. Центральна, 48 А 

6. Онлайн «Digital-квест до Дня 

Конституції України» 

Реєстрація здійснюється за 

посиланням: 

https://cutt.ly/ZieKkEo 

26.06.2020 

(п’ятниця) 

12.00 – 15.00 

Після реєстрації учасники отримають на 

електронні адреси інструкції щодо часу та 

умов проведення квесту. Digital-квест – це 

інтерактивна гра, упродовж якої 

учасники(ці) виконують завдання, щоб 

отримати приз у фіналі. 

Квест складається з 15 кроків, кожен з яких 

відповідає певному розділу Конституції 

України. Такий формат є ефективним 

методом інформування та навчання молоді 

щодо змісту Конституції України. 

На повне проходження online Digital – 

квесту надається 2 години. 

Умови: 

- кожен учасник/ця проходить всі 15 станцій 

(завдань) квесту; 

- на станції учасник/ця виконує певне 

завдання, відсканувавши QR – код, в якому 

зашифроване завдання, яке розкриває зміст 

одного із Розділів Конституції України та 

відправляє відповідь у Viber кураторці 

квесту; 

- фіксується час виконання усіх завдань 

(перший, хто виконав завдання, отримує 

додатково 50 балів, другий - 30 балів, третій 

Канали зв’язку Viber,  

Telegram. 

Висвітлення результатів у 

соціальних мережах 

Facebook,  Instagram,  

Telegram 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації та 

сторінка 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

Офіційний сайт управління 

сім’ї, молоді та масових 

заходів національно-

патріотичного виховання 

облдержадміністрації 
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- 10 балів до загальної суми балів); 

- кураторка квесту фіксує всі відповіді у 

протоколі квесту. 

Переможці визначаються за кількістю 

набраних балів. 

Призи– пам`ятні подарунки. 

7. Пряма трансляція урочистої 

церемонії нагородження 

переможців обласного 

конкурсу «Молода людина 

року» 

26.06.2020 

(п’ятниця) 

14.00 – 16.00 

Конкурс проводиться щорічно у 20 

номінаціях з метою відзначення та 

підтримки найбільш активних молодих 

людей за вагомий  внесок в культурне, 

соціальне, студентське життя суспільства, 

стимулювання позитивних зрушень у 

молодіжному середовищі та сприяння 

реалізації державної молодіжної політики. 

Соціальні мережі Facebook,  

Instagram,  Telegram 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації та 

сторінка 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

 

 

8. Пісенний марафон молодих 

виконавців до Дня Конституції 

України 

26.06.2020 

18.00 

Анонс марафону розміщено за посиланням 

https://cutt.ly/5irRtK6  

Онлайн трансляція одноденного пісенного 

марафону з змістовною патріотичною 

концертною програмою на майданчику 

ОКП «Центр кіномистецтва та культури» 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації  

Сторінка управління 

культури і туризму 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

 

9. Проведення квесту «Код 

героїв» 

26.06.2020 

09.00 

27.06.2020 

08.00 

28.06.2020 

08.00 

Квест планується розпочати на сторінці 

Фейсбук, учасники дізнаються про 

проходження гри шляхом репостів. 

Умови: надати відповіді на онлайн питання 

стосовно Дня Конституції України, за 

правильні відповіді отримати фоторамку у 

мережі Facebook 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації 

Сторінка управління 

культури і туризму 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

Сторінка 

облдержадміністрації у 

https://cutt.ly/5irRtK6
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соцмережі Facebook 

 

10. Проведення флешмобу 

#знаютаповажаюКонституцію 

26.06.2020 

09.00 

28.06.2020 

08.00 

Флешмоб планується розпочати на сторінці 

Facebook. 

Зумови: запис відеоролика від відділів 

культури області з прочитанням на вибір 

статті Конституції України з хештегом 

#знаютаповажаюКонституцію 

 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації та 

сторінка 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

Офіційний сайт управління 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

Сторінка управління 

культури і туризму 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

 Флешмоб #МолодьДонеччини  26.06.2020 – 

28.06.2020 

Запис відеороликів-привітань від 

молодіжних центрів Донецької області до 

Дня Молоді та Дня Конституції України 

Соціальні мережі Facebook,  

Instagram,  Telegram 

Офіційний сайт 

облдержадміністрації та 

сторінка 

облдержадміністрації у 

соцмережі Facebook 

Офіційний сайт управління 

сім’ї, молоді та масових 

заходів національно-

патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&epa=HASHTAG

