Участь закладів освіти Харківської області
в освітніх проєктах та програмах
всеукраїнського, всеукраїнського
з міжнародною підтримкою рівнів у 2022 році
Всеукраїнські освітні проєкти
1. Всеукраїнський проєкт «Біоетика»
Проєкт постійнодіючий з 2013 року.
Засновник: Благодійний фонд «Щаслива лапа» (Happy Paw)
Сторінка проєкту: https://happypaw.ua/ua/bioethics/news
2. Всеукраїнський проєкт «Школа миру»
Проєкт реалізується з 2011 року
Засновники: Асоціація ветеранів миротворчих місій ООН в Україні
(м. Київ) та Харківська обласна громадська організація миротворців ООН,
учасники міжнародних операцій та інваліди війни за підтримки Інформаційного
центру ООН.
Сторінка проєкту: http://peacekeeping-centre.in.ua/Museum/Proekt3.htm
3. Всеукраїнський проєкт «Юні миротворці»
Проєкт реалізується з 2011 року
Засновники: Асоціація ветеранів миротворчих місій ООН в Україні
(м. Київ) та Харківська обласна громадська організація миротворців ООН,
учасники міжнародних операцій та інваліди війни за підтримки Інформаційного
центру ООН.
Сторінка проєкту: http://unpmc-news.blogspot.com/p/blog-page_32.html
4. Всеукраїнський освітній проєкт «На урок»
Проєкт реалізується з 2017 року
Засновник: Міністерства освіти і науки України Перепелиця Дмитро
Олександрович.
Сторінки проєкту: https://naurok.ua/; https://naurok.com.ua/
5. Проєкт «Всеосвіта»
Проєкт реалізується з 2018 року
Засновники: Литвиненко Іван Миколайович, Литвиненко Олеся Анатоліївна,
МОНУ, ІМЗО, Київський інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Сторінка проєкту: https://vseosvita.ua/

6. Проєкт «Join IT»
Проєкт реалізується з 2019 року
Засновники: Асоціація «ІТ України», МОНУ
Сторінка проєкту: https://itukraine.org.ua/join-it-3.html
7. Проєкт «Re.Active»
Проєкт реалізується з 2020 року
Засновники: Громадський рух «Спортивний рух Олександра Педана
«JuniorZ», GoFundEd та краудфандингова платформа GoFundEd
Сторінка проєкту: http://prosvitcenter.org/start-reactive
8. Еко – проєкт «Озеленення України»
Проєкт реалізується з 2020 року
Засновник: Ганна Крисюк. Ініціатор проєкту «Озеленення України»,
Генеральний директор Книги рекордів України
Сторінки проєкту: https://greening.org.ua/
https://www.facebook.com/greeningua/
9. Всеукраїнський проєкт «Реабілітація осіб з кохлеарними імплантами
в Україні»
Проєкт реалізується з 2019 року
Засновник: CIEdy Офіційний дистриб’ютор компанії «Cochlear» в Україні
ТОВ «Універсал. Медичне обладнання» Володимир Шевченко – доктор
педагогічних наук, співробітник інституту спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Сторінка проєкту: https://www.facebook.com/CIEducation
10. Освітній проєкт з протидії домашньому насильству
«ДІМ (НЕ)БЕЗПЕКИ»
Термін реалізації проєкту: 2019 - 2023 роки
Засновник: Студія онлайн-освіти ЕdEra за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні
Сторінка проєкту: https://nonviolence.ed-era.com/
11. Онлайн-проєкт Видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа
творчого вчителя»
Проєкт реалізується з 2014 року
Засновник: Видавництво «Ранок»
Сторінка проєкту: http://interactive.ranok.com.ua/
12. Освітній проєкт #stop_sexтинг
Проєкт реалізується з 2018 року
Засновник: Радник з питань захищеності людини в Інтернеті при
Віцепрем’єр-міністрі-Міністрі цифрової трансформації України Анастасія
Дьякова
Сторінка проєкту: https://stop-sexting.in.ua/about/

13. Всеукраїнський інтернет-проєкт «Я люблю читати», проєкт «Як
дорогу перейти?»
Проєкт реалізується з 2018 року
Засновник: Видавництво «Вісім лапок», Вільний креативний простір
«Майстерня казок Олександра Зімби» Зімба О.І., Паук Л.О.
Сторінка проєкту: https://www.facebook.com/MaisterniaKazokOleksandraZimby
14. Всеукраїнський проєкт «Дивомандри»
Проєкт реалізується з 12.10.2021 року
Засновник: Телеканал «Плюс, плюс»
Сторінка проєкту: https://dyvomandry.com.ua/
15.
Всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри
«Обери професію своєї мрії»
Проєкт реалізується з 2021 року
Засновник: HR You спільно з Міністерством освіти і науки України,
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти»
Сторінка проєкту: http://www.hryoutest.in.ua/
16.
Інноваційний освітній проєкт «Методика викладання дзюдо в
закладах загальної середньої освіти»
Проєкт реалізується з 2020 року
Засновник: Федерація дзюдо України за підтримки Міністерства освіти і
науки України, Міністерства молоді та спорту України та ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»
Про проєкт: https://ukrainejudo.com/images/001_2021/doci/______380______.pdf
Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від
16.08.2021 № 22.1/10-1815 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту
«Методика викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти»,
лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-468 від 25.08.2020 року
«Щодо запровадження інноваційного освітнього проєкту «Методика викладання
дзюдо в закладах загальної середньої освіти»
17.
Український освітній проект «EdEra»
Проєкт реалізується з 2017 року
Засновник: ТОВ "ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА" Засновник:
Олександрович. Студія онлайн-освіти
Сторінка проєкту: https://www.ed-era.com/

Філіпов

18.
Український громадський проєкт «Prometheus»
Проєкт реалізується з 2014 року.
Засновник: Засновник: Іван Примаченко За участі КНУ імені Тараса
Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії
Сторінка проєкту: https://prometheus.org.ua/

Ілля

Всеукраїнські освітні проєкти
з міжнародною підтримкою
1. Програма «Демократична школа»
Терміни реалізації проєкту: 2016 – 2021 роки, продовжиться в 2021-2024 рр.
Засновники: Європейський Центр імені Вергеланда, МОНУ, Рада Європи та
Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія
Сторінка проєкту: https://www.schools-for-democracy.org/
2. «Відкриті уроки «Відкриті уроки футболу» та «Грай на виїзді, грай
скрізь» («Open Fun Football schools», «Play Away, Play Everywhere») у рамках
проєкту «Психосоціальна підтримка та робота з конфліктами»
Проєкт реалізується з 2017 року.
Засновники: Федерація футболу України за сприяння Благодійного фонду
«Розвиток футболу України», за підтримки Streetfootballworld GmbH в рамках
проекту «Психосоціальна підтримка та робота з конфліктами» Німецького
товариства міжнародного співробітництва «GIZ» (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) та Уряду Федеративної Республіки
Німеччини
Сторінки проєкту: https://ffu.ua/about-ffu/programs/9
https://www.facebook.com/openfootballukraine
3. «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та
правопорушень серед учнівської молоді
Проєкт реалізується з 2016 року.
Засновники: Представництво Дитячого фонду ООН "UNICEF" в Україні,
Всеукраїнський громадський центр "Волонтер", Міністерство соціальної політики
України, рекомендовано МОНУ
Сторінка проєкту: http://bmr.cl.com.ua/features.html
4. Освітній проєкт «ІТ-школа Samsung»
Проєкт реалізується з 2017 року.
Засновники: Компанія «Samsung Electronics Украина» за підтримки
Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти».
Сторінка проєкту: https://samsungitschool.com.ua/
5. Проєкт «Youth MediaLab»
Проєкт реалізується з 2019 року.
Засновник: Міністерство інформаційної політики України та Міністерство
освіти та науки України спільно з громадською організацією Change
Communication («Комунікації для змін») та ГО "Центр демократичних реформ та
медіа" за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення
громадської довіри» (UCBI II), що фінансується агентством США з міжнародного
розвитку (USAID).
Сторінка проєкту:
https://sites.google.com/view/youth-media-lab/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82

6. Проєкт «K. Fund School. Підприємництво та програмування у
школах»
Проєкт реалізується з 01.09.2020 року
Засновники: Благодійний фонд В. Хмельницького КІ ФАНД за підтримки ГС
«Освіторія».
Сторінка проєкту: https://kfund.ua/uk/k-fund-zapochatkovuye-osvitnij-proyekt-kfund-school/
7. Дівчата STEM
Проєкт реалізується з 2019 року
Засновники: Ініційований Фонд ООН в галузі народонаселення в Україні,
Інститут Модернізації змісту освіти, UNFPA Ukraine
Сторінка проєкту: https://www.facebook.com/divchataSTEM/
8. Проєкт «Навчання суспільної доброчесності в українській початковій
школі, як довготривалий та ефективний інструмент подолати побутову
корупцію»
Терміни реалізації проєкту: липень 2020 – січень 2022 р.
Засновники: ГО «Смарт освіта»у партнерстві з Child Fund Deutschland
Сторінка проєкту:
http://smartosvita.org/portfolio/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8F%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1
%97%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B2/

9. Future English
Терміни реалізації проєкту: 2020 – 2022 рр.
Засновники: Британська Рада в Україні за підтримки Міністерства освіти і
науки України
Сторінка проєкту:
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/english/schools/future-english
10. Некомерційний проєкт з удосконалення системи охорони здоров’я,
спрямована на покращення лікування інсульту «Супергерої Fast 103»
Проєкт реалізується з березня 2021 року
Засновники: Факультет освітньої та соціальної політики Університету
Македонії за підтримки Ініціативи Angels
Сторінки
проєкту: https://mon.gov.ua/ua/news/u-shkolah-startuye-osvitnyaprograma-supergeroyi-fast-dlya-pokrashennya-obiznanosti-pro-simptomi-insultu
https://ua-uk.fastheroes.com/
11. Український освітній проєкт «Усна історія»
Проєкт реалізується з 2021 року
Засновники: Український інститут національної пам’яті та Українська
асоціація усної історії. Асоціація з міжнародних питань за фінансової підтримки
Програми трансформаційної співпраці Міністерства закордонних справ Чехії у
межах проєкту «Посилення інклюзії в Україні».

Сторінка проєкту: https://www.ustnayaistoriya.info/usna-istorija-shho-ce/
12. Інженерний тиждень
Проєкт реалізується з 2020 року
Засновники: Міністерство освіти та науки України. Відділ стем-освіти ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти». Invention Convention Kiyv Mini Maker Faire
Сторінка проєкту: https://engineeringweek.org.ua/
13. «Абетка реформ»
Проєкт реалізується з 2019 року
Засновники: Посольство Швеції в Україні, Програма «U-LIAD з Європою»,
ГО «МІНЗМІН»
Сторінка проєкту: http://minzmin.org.ua/#rec170042920
14. «Формування
доброчесного
освітнього
середовища
через
використання антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в
освітньому процесі»
Проєкт реалізується з 2020 року
Засновники: USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції
в Україні «ВзаємоДія», EDcamp Україна
Сторінка проєкту: https://www.edcamp.org.ua/schoolwithoutcorruption
15. Програма «Мріємо та діємо. Шкільний тиждень активізму»
Проєкт реалізується з 2021 року
Засновники: Проєкт реалізується в межах програми «Мріємо та діємо», яка
впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом
(БУР), Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (CSR
Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським
інститутом (IRI) та Zinc Network.
Сторінки
проєкту:
https://mon.gov.ua/ua/news/19-23-kvitnya-spilno-silnoshkilnij-tizhden-aktivizmu https://spilnosylno.in.ua/
16. Проєкт «Психічне здоров’я для України»
Терміни реалізації проєкту: 2019 - 2023 рр.
Засновники: Центр здоров’я та розвитку «Коло сім’ї» MH4U за підтримки
Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва SDC
Сторінки проєкту: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-startuvav-proektpsihosocialnoyi-pidtrimki-lyudej-psihichne-zdorovya-dlya-ukrayini
https://www.mh4u.in.ua/about/
17. «Мережа DOCU/КЛУБів за реформи»
Проєкт реалізується з 2019 року
Засновники: ГО «Докудейз»
Сторінки проєкту: https://docudays.ua
http://docuclub.docudays.ua/project/mission

18. Проєкт «Абетка вакцинації чи освітнє щеплення від дезінформації
від А до Я: методичний комплекс»
Проєкт реалізується з 2021 року
Засновники: Академія української преси за підтримки проекту Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Медійна програма в Україні», що
реалізується міжнародною організацією Internews.
Сторінка проєкту: https://medialiteracy.org.ua/abetka/
19. Всеукраїнська школа онлайн
Засновники: Громадською спілкою «Освіторія» на замовлення Міністерства
цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України та
державної установи «Український інститут розвитку освіти», за підтримки
Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який
виконується Консорціумом ГО DOCCU та PH Zurich.
Сторінка проєкту: https://lms.e-school.net.ua/

