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УПРАВЛІННЯ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення  

Молодіжного форуму активних громадян Житомирщини 
(6 квітня 2017 р.) 

 
Соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана 

Франка за підтримки Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської  обласної державної адміністрації 
оголошує про проведення Молодіжного форуму активних громадян Житомирщини, що 
спрямований на стимулювання та нагородження активної молоді, на неформальне навчання молоді 
новим формам і методам просоціальної активності в регіонах; на збільшення чисельності молоді, яка 
має досвід волонтерської діяльності та активну громадянську позицію тощо. 

Запрошуємо до участі у Форумі 6 квітня 2017 р. учнів середньої та старшої школи (8-11 класи) 
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування м. Житомира 
та Житомирської області. 

Кількість учасників Форуму обмежена, тому необхідно зареєструватися у зручній для Вас 

формі: за електронною адресою  spf@zu.edu.ua (див. реєстраційна форма) або за телефонами  
0969584614, 0638666379 (Інна Миколаївна Палько). 

Порядок проведення Форуму:     
09.30-10.00 – зустріч та реєстрація учасників Форуму (м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, корп. № 4); 
10.00-10.30 – урочиста частина за участю керівників управління та університету; 
10.30-12.30 – Формат заходу передбачає два типи подій (на вибір учасників Форуму):  

1) конкурс-презентація реалізованих волонтерських проектів учасниками Форуму; 
2) створення першого власного проекту під час Форуму у групі однодумців та його захист. 

12.30-13.00 – кава-брейк для учасників Форуму; 
13.00-14.30 – майстерні успіху для учасників Форуму (лінійка майстер-класів від викладачів та 

представників громадських організацій Житомира); 
14.30-15.00 – підведення підсумків та вручення сертифікатів і подарунків переможцям конкурсу-

презентації реалізованих волонтерських проектів; 
15.00-15.30 – від’їзд учасників Форуму. 

Вимоги до презентацій реалізованих волонтерських проектів та критерії їх оцінювання подано у 
додатку до інформаційного листа. На конкурс-презентацію проектів подаються реалізовані волонтерські 
проекти. Презентація відбувається командою волонтерів не більше 3-х осіб. Роботи виконуються 
українською мовою. 

Детальна інформація – у Додатку до інформаційного листа. 
Контакти: 
Посадова особа, відповідальна за реалізацію Форуму: Палько Інна Миколаївна – заступник 

декана соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, (096) 958 46 14. 

Адреса оргкомітету Форуму: соціально-психологічний факультет Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 10008, 702 ауд., 7 поверх вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 
spf@zu.edu.ua 
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Додаток до інформаційного листа 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА  
(можлива участь команд волонтерів або одноосібна) 

* Реєстрація є обов'язковою для всіх учасників Форуму 
 

Назва навчального закладу ______________________________________________________________ 
Адреса навчального закладу _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Назва команди волонтерів _______________________________________________________________ 
Назва реалізованого проекту, що представлений на конкурсі-презентації (якщо вибраний 1 тип участі у 
Форумі) _______________________________________________________________________________ 

Список учасників 

№ П.І.П. Клас Додаткові примітки 

1.    

2.    

3.    

 
Прізвище ім'я по батькові того, хто буде супроводжувати учасників  ______________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 

 
Номери контактного телефону: _____________________________________________________________ 

 
 

Вимоги до оформлення конкурсної презентації учасників 
Молодіжного форуму активних громадян Житомирщини 

(1 тип участі, 6 квітня, 10.30-12.30) 
На конкурс-презентацію волонтерських проектів приймаються учнівські соціальні проекти, 

реалізовані та присвячені вирішенню актуальних проблем на рівні суспільства, територіальної громади, 
груп ризику або клієнтів соціальної роботи.  

Мова подання соціальних проектів – українська. 
Проекти подаються у роздрукованому варіанті (для ознайомлення журі). Проект 

захищається усно, в допомогу готується PowerPoint презентація (з фото / відео). 
Обсяг проектів – до 5 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, 

кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297 мм), поля – по 2 см з усіх боків). 
Структура соціального проекту: 1) титульна сторінка із зазначенням назви, волонтерської 

команди та навчального закладу; 2) зміст проекту; 3) вступ (актуальність розробки та упровадження 
проекту, його мета і завдання, бенефіціари/отримувачі послуг, ресурси, основні етапи упровадження, 
рівень реалізованості, очікувані результати); 4) зміст, методи і технології проекту; 5) додатки (за 
потреби).  

Критерії оцінювання соціальних проектів: самостійність, інноваційність, актуальність, 
новизна, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, цілевідповідність, реалістичність.  

 
 

  
 


