
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Q/.ôty  2019 p. м. Одеса № //< £

Про організацію проведення 
відкритого молодіжного EdFusion 
«Моя дипломатична місія»

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 
13 жовтня 2015 року № 580/2015, Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 16 червня 2015 року № 641, у рамках програми дослідно- 
експериментальної роботи на базі Одеського навчально-виховного комплексу 
«Еімназія №7 -  спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 
англійської мови» Одеської міської ради Одеської області за темою 
«Громадянсько-патріотичне виховання суб'єктів громадянського суспільства 
України в умовах навчально-виховного комплексу» (далі -  Одеський НВК 
«Гімназія №7»), з метою створення привабливого іміджу м. Одеси, як 
унікального культурного центру України, формування цілісної особистості 
молодої людини -  всебічно розвиненого, відповідального громадянина і 
патріота, здатного до дипломатичної комунікації, пропагування 
дипломатичних шляхів і методів вирішення проблем

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 15 по 18 квітня 2019 року на базі Одеського НВК «Гімназія 
№7» відкритий молодіжний EdFusion «Моя дипломатична місія» (далі -  
EdFusion) згідно з програмою, що додається.

2. Директору Одеського НВК «Гімназія №7» Мельник С.В. забезпечити:
2.1. Проведення заходів EdFusion на базі закладу без порушення освітнього 

процесу.
2.2. Належні умови проведення EdFusion.
2.3. Дотримання під час проведення заходів EdFusion правил безпеки 

життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.
3. Начальнику територіального відділу освіти департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Саідовій Т.Д. забезпечити організаційну підтримку 
проведення заходів EdFusion.

4. Директору Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Одеської міської ради Одеської області До дулу В.О. 
розглянути можливість участі у EdFusion команди ліцеїстів у супроводі 
педагогічних працівників.



5. Начальникам територіальних відділів освіти департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради сприяти участі у EdFusion команд територіальних 
представництв Парламенту старшокласників м. Одеси.

6. Начальнику відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Чолак B.C. забезпечити:

6.1. Організаційну підтримку проведення урочистого закриття EdFusion.
6.2. Організацію екскурсії для учасників EdFusion.
7. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук 1.В.:
7.1. Забезпечити запрошення для участі у EdFusion представників 

дипломатичних місій, що акредитовані у м. Одесі.
7.2. Сприяти організації візитів учасників EdFusion до дипломатичних місій 

та культурних центрів м. Одеси.
7.3. Забезпечити інформаційну підтримку проведення заходів EdFusion.
8. Директору комунальної установи «Центр фінансування та господарської 

діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району 
м. Одеси» Бєлоножко А.О. забезпечити фінансування видатків на 
організацію та проведення EdFusion.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора
департаменту освіти та науки О д е с і .................... ради Антонюк І.В.,
Думу О.М., Столбову ЕС.

Директор департаменту О.В. Буйневич



Додаток до наказу
департаменту освіти та  науки 
О деської м іської ради 
від С-І.Оу.
№ У //

ПРОГРАМА
відкритого молодіжного EdFusion «Моя дипломатична місія»

Час Назва заходу М ісце
проведення

Д ень перш ий. 15.04.2019
13:20-13:45 Зустріч учасників відкритого молодіж ного EdFusion «Моя 

диплом атична місія» (далі -  EdFusion ): флеш моб «Ми різні, 
рівні, разом!»

Одеський 
НВК 

«Гімназія № 7»

13:45 -14:15 У рочисте відкриття EdFusion
14:15-15:20 В іртуальна мандрівка «Навколо світу» (ш коли-учасниці 

проекту презентую ть матеріали про країни світу)
15:20-17:20 М айстер-класи «Великодні лайфхаки»
18:30-20:00 П резентації країн командами-учасницями «ТО П 10», що 

визнані найяскравіш ими за підсумками онлайн голосування у 
FB

Д ень другий. 16.04.2019
9:00-9:10 Зустріч учасників EdFusion: флеш моб «Ах, Одесо!» Одеський НВК 

«Гімназія №7»9:30-12:30 К оворкінг «М оя дипломатична місія»
14:00-17:30 К вест «О деса в Європі, Європа в Одесі» Центр міста 

Одеси
19:00-20:30 К улінарне шоу «Смаколики» Одеський НВК 

«Гімназія №7»
День третій. 17.04.2019

9:00-9:05 Зустріч учасників EdFusion: флеш моб «У країна - це ми!»

О деський НВК 
«Гімназія № 7»

10:00-11:00 Телемости англійською  мовою  «Великдень у моїй країні»
11:00-11:40 Благодійний ярмарок «Великодній кошик»
11:40-12:40 «У країну може змінити лиш е молодь». Знайомтесь: Богдан 

Гаврилиш ин - великий українець!
14:00-15:30 «О деса -  полікультурне місто». Візити до дипломатичних 

місій та  культурних центрів
Центр міста 
Одеси

15:30-17:30 Екскурсія містом: «Краса і велич Одеси»
20:00-23:00 П ісенний конкурс «Євробачення по-одеськи». Д искотека Г отель «Дом 

Павлових»
Д ень четвертий. 18.04.2019

9:20-9:40 Зустріч учасників EdFusion: «Виш иванкове дефіле» Одеський 
НВК 

«Гімназія № 7»
13:00-14:00 У рочисте закриття EdFusion:

-  флеш моб усіх учасників EdFusion «Барви світу»;
-  привітання учасників EdFusion та вручення їм 

сертиф ікатів;
-  ф отосет учасників EdFusion.
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