
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Заступник Міністра молоді та 

спорту України  

 

________Марина ПОПАТЕНКО  

_________________ 2021 року 

МП 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про реалізацію проекту  

«Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід» 

РОЗДІЛ I 

1. Назва проекту, заходу: «Цифровий освітній простір: українсько-польський 

досвід» 

 

2. Пріоритет реалізації проекту (проведення заходу): поглиблення співпраці 

та обмін досвідом між молодіжними працівниками, молодіжними центрами та 

молодіжними організаціями у сфері технічної і галузевої освіти з урахуванням 

впровадження цифрових технологій.  

 

3. Форма реалізації проекту (проведення заходу): онлайн-молодіжна зустріч. 

 

4. Підстава реалізації проекту (проведення заходу) (закони, постанови, 

розпорядження, накази, календарний план Міністерства молоді та спорту 

України): відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань 

молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                              

від 22 лютого 2012 р. № 116 (змінами), пункту 4 Завдань і заходів для 

виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"                        

на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від    

02 червня 2021 року № 579, Договору між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року 

№ 1017, Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної 

політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року № 808, 

зареєстрованого в  Міністерстві юстиції  25  березня  2016 року  за № 453/28583   
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(зі змінами), Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та 

проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 4 липня 2016 року № 2643, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 р. за 

№ 937/29067 (зі змінами), постанови Українсько-Польської Ради обміну 

молоддю від 07.09.2021 № 18 «Про розподіл фінансування в рамках 

Українсько-Польської Ради обміну молоддю з української сторони», 

календарного плану на 2021 рік здійснення молодіжних обмінів відповідно                  

до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 

про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 22.09.2021 року № 3543. 

 

5. Категорія та кількість учасників реалізації проекту (проведення заходу):  

10 учасників проекту (по 5 осіб з України та Польщі), з яких: 3 науковці, 7 –  

здобувачі вищої освіти (один із яких – людина з обмеженими можливостями).  

Прогнозована участь учасників семінару в межах проекту – 80 осіб.  

 

6. Перелік учасників, у тому числі за статтю, за віковими категоріями                       

(14-15 років, 16-17, 18-25, 26-35, 35 і більше років – для молодіжних 

працівників, супроводжувачів, керівників груп): 

18-25 років – 6 осіб; 

26-35 років – 2 особи; 

35 і більше років – 2 особи. 

 

7. Перелік організацій – партнерів у реалізації проекту (проведенні заходу): 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет» (Україна).  

Жешувський університет (Польща).  

 

8. Рівень діяльності організацій – партнерів проекту (проведення заходу) 

(потрібне підкреслити): місцевий, регіональний, національний, міжнародний. 

 

9. Вид організацій – партнерів, які були партнерами у реалізації проекту 

(проведенні заходу) (потрібне підкреслити): інститути громадянського 

суспільства, заклади освіти, комунальні установи. 

 

10. Підстава для розроблення проекту, заходу:  

пункт 2 календарного плану на 2021 рік здійснення молодіжних обмінів 

відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22.09.2021 року № 3543.  
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11. Строк реалізації проекту (проведення заходу):  

початок 18.10.2021 р.  

закінчення 22.10.2021 р.  

 

12. Місце реалізації проекту (проведення заходу): у режимі реального часу 

(онлайн) шляхом використання вебресурсу ZOOM. 

Україна: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19; Державний 

вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"; 

Польща: м. Жешув, Жешувський університет. 

 

13. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту (проведення 

заходу):  

Метою проекту є обмін досвідом щодо використання цифрових технологій 

у навчальному процесі, зокрема під час роботи із молоддю з обмеженими 

можливостями.  

 Пандемія COVID-19 стала викликом для світового суспільства, зокрема 

щодо провадження навчального процесу онлайн у закладах освіти через 

введення карантинних обмежувальних вимог. Освітяни зіштовхнулися із 

нагальною потребою використання сучасних цифрових технологій заради 

уможливлення дистанційної освіти, що відкрило значні прогалини у 

практичних навичках застосування цифрового контект-навчання як у педагогів, 

так і учнів, здобувачів вищої освіти. Реалізація проекту дасть можливість 

здійснити обмін українсько-польським досвідом щодо використання цифрових 

технологій у навчальній діяльності закладів загальної середньої освіти та 

закладів вищої освіти для подальшого впровадження у практичну навчальну 

діяльність закладів двох країн.  
 

14. Основні завдання проекту, заходу:  

- підвищити рівень володіння цифровими освітніми технологіями, у тому 

числі через обмін досвідом із польськими партнерами; 

- виявити основні проблеми дистанційної освіти, зокрема іклюзивної, 

пошук способів їх вирішення; 

- удосконалення навичок міжкультурної комунікації молоді двох країн; 

- популяризація державної мови, культури, історії (зокрема історії 

педагогіки, інклюзії, лінгвістики тощо). 

 

15. Очікуваний результат:  

за результатами реалізації проекту учасники набудуть навичок 

використання цифрових технологій у навчальному процесі, зокрема під час 

роботи із молоддю з обмеженими можливостями, буде підвищено рівень 

міжкультурної комунікації, налагоджено тісні партнерські взаємини між 
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Україною та Польщею, зокрема вишами-партнерами, що сприятиме 

соціально-економічному розвитку країн, уможливить академічні обміни тощо.   

Соціально-економічні наслідки реалізації проекту: формування 

віртуальних педагогічних спільнот, використання Інтернет-серверів, розробка 

комп’ютерних дидактичних матеріалів, формування в психолого-педагогічних 

працівників навичок роботи з електронними ресурсами та масивами інформації. 

Ефективність проекту буде відображено у тому, що в учасників проекту 

буде підвищено рівень цифрової, професійної компетентності у діяльності в 

закладах вищої та середньої освіти, а також під час роботи із молоддю з 

особливими освітніми потребами.  

Реалізація проекту сприятиме посиленню співпраці, зокрема в напрямі 

обміну досвідом щодо використання цифрових технологій у навчальному 

процесі, зокрема під час роботи із молоддю з особливими освітніми потребами. 

Можливість використання результатів проекту після його закінчення: 

Інформаційні матеріали, розповсюджені серед студентів вищих 

навчальних закладів України та Польщі, видані за результатами реалізації 

проекту, дозволять поширити набутий досвід серед педагогів-практиків, 

зокрема молодих фахівців віком до 35 років, із метою практичного 

впровадження в навчальних закладах України й Польщі; використання 

результатів наукових досліджень за результатами проекту задля подальшого 

написання науково-методичних розробок, освітніх програм, підручників із теми 

проекту. 

Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, оскільки 

створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, водночас склад 

учасників становитиме: 10 осіб, із них 9 жінок та 1 чоловік (90% жінок та 10% 

чоловіків).  

Довгострокові наслідки проекту: за результатами реалізації проекту до 

експериментальної апробації методичних посібників буде залучено спеціалістів 

із різних регіонів України та Польщі, налагодження  таких контактів 

уможливить реалізацію інших подібних проектів, наукових заходів з метою 

міжнародного обміну молоддю. 

РОЗДІЛ ІI 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту (проведення заходу): 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет» Міністерства освіти і науки України, Донецька область, 

м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, +380626665454, факс: +380626665454 
 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту (проведення 

заходу): Олена Колган, кафедра української мови та літератури Донбаського 

державного педагогічного університету, доцент, +380509170492.  
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3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту 

(проведенні заходу): 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет», Україна. Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, 

+380626665454, факс: +380626665454. 

Жешувський університет, Польща, м. Жешув, ал. Рейтана 6 с, +8178721000. 
                          

 

РОЗДІЛ ІІІ 

 

1. Кількість учасників проекту, заходу: 10 осіб, у тому  числі: жінок ‒ 9 осіб, 

чоловіків ‒ 1 особа. 

Прогнозована кількість учасників науково-методичного семінару в межах 

проекту – 80 осіб.  

 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту (проведення 

заходу), із зазначенням фаху: 5 осіб (викладачі, перекладачі, бухгалтер). 

 

3. Сценарний план реалізації проекту:  
День перший, 18.10.2021 

08:45-09:00 Приєднання до онлайн-платформи ZOOM усіх учасників проекту, 

семінару 

09:00-10:00 Відкриття науково-методичного семінару з міжнародною участю 

«Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід». Пленарне 

засідання семінару 

10:00-12:00 Робота в секціях семінару 

12:00-13:00 Онлайн брейк-кава 

13:00-17:00 Робота в секціях семінару 

17:00-17.30 Поширення інформації щодо проекту, семінару через регіональний 

телеканал «САТ плюс», інтернет-ресурси 

День другий, 19.10.2021 

08:45-9:00 Приєднання до онлайн-платформи ZOOM усіх учасників проекту, 

семінару 

9:00-12:00 Робота в  секціях семінару 

12:00-13:00 Онлайн брейк-кава 

13:00-17:00 Робота в  секціях семінару 

17:00-17:30 Обговорення збірника наукових праць "Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти. Методичні матеріали до проекту 

"Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід" 

День третій, 20.10.2021 

08:45-09:00 Приєднання до онлайн-платформи ZOOM усіх учасників проекту, 

семінару 

09:00 – 12:00 Робота в  секціях семінару 

12:00 – 13:00 Онлайн брейк-кава 

13:00 – 17:00 Робота в  секціях семінару 

17:00 – 17:30 Поширення інформації щодо проекту, семінару через інтернет-ресурси 
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День четвертий, 21.10.2021 

08:45-09:00 Приєднання до онлайн-платформи ZOOM усіх учасників проекту, 

круглого столу 

09:00-12:00 Робота круглого столу в межах семінару 

12:00-13:00 Онлайн брейк-кава 

13:00 – 17:00 Робота круглого столу 

17:00 – 17.30 Поширення інформації щодо проекту, круглого столу через  

регіональний телеканал «САТ плюс», інтернет-ресурси 

День п’ятий, 22.10.2021 

08:45-09:00 Приєднання до онлайн-платформи ZOOM усіх учасників проекту, 

семінару, круглого столу 

09:00-12:00 Робота в секціях семінару 

12:00-13:00 Онлайн брейк-кава 

13:00 – 16:00 Робота в секціях семінару 

16:00 – 17:00 Написання проекту рішення семінару, закриття семінару, онлайн-

вручення сертифікатів учасників, презентація збірки наукових 

праць за результатами проекту, семінару, круглого столу.  

17:00 – 17:30 Поширення інформації щодо проекту, семінару через 

регіональний телеканал «САТ плюс», інтернет-ресурси. 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту:  

 

№ 

з/п 

Назва статті Кількість Призначення 

1. Поліграфічні послуги: 

 

 Сертифікат учасника (формат - 

А4, папір офсет  80 г/м2 лазерний 

друк, колір 4+0) 

11 шт. Для підтвердження участі у 

проекті усі учасники отримають 

сертифікати (1 примірник буде 

додано до звітності) 

 Збірник наукових праць 

"Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти. 

Методичні матеріали до проекту 

"Цифровий освітній простір: 

українсько-польський досвід" 

(фаховий, двомовний: українська 

та польська, формат А5, тип 

кріплення - біндер, колір 

обкладинки 4+4, папір 

крейдований або картон  

200 гр/м2, додаткова обробка - 

ламінована глянцева 

двухстороння, аркуші всередині - 

колір 4+4, сторінок видання - 200, 

папір офсет 80 гр/м2 

81 шт. З метою створення 

інформаційного ресурсу для 

подальшої роботи в практичній 

діяльності учасників проекту двох 

країн як результату науково-

практичної діяльності, 

обговорення під час проекту, 

серед учасників проекту та інших 

студентів вищих навчальних 

закладів України та Польщі буде 

розповсюджено Збірник наукових 

праць "Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти. 

Методичні матеріали до проекту 

"Цифровий освітній простір: 

українсько-польський досвід"  

(1 примірник буде додано до 

звітності для Мінмолодьспорту). 
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 Блокнот із логотипом, 

повнокольоровий лазерний друк, 

формат - А5, щільність паперу – 

80 г/м2, кількість аркушів - 40. 

11 шт. Для популяризації актуальності 

молодіжного обміну, 

міжнародних проектів в межах 

українсько-польських обмінів, 

популяризації проекту учасники 

отримають блокноти з 

логотипами проекту та 

організаторів (1 примірник буде 

додано до звітності для 

Мінмолодьспорту). 

2. Інформаційні послуги 

 відео-сюжет на ТВ  - 

регіональний телеканал "С-плюс" 

про результати реалізації проекту 

«Цифровий освітній простір: 

українсько-польський досвід» 

https://s-plus.tv/ (цифровий і 

аналоговий формат, кабельні 

мережа, "Трініті", онлайн-

мовлення на YouTube, сторінка у 

Facebook) 

1 хв. Для популяризації українсько-

польських обмінів молоддю, 

поширення інформації щодо 

реалізації проекту, з метою 

залучення фахівців, молоді до 

участі в національних та 

міжнародних програмах, зокрема 

спрямованих на роботу х 

молоддю з особливими 

потребами, буде створено 

відеосюжет та  підготовлено 

інформаційну статтю про 

реалізацію зазначеного проекту. 

3. Інші витрати 

 

 Еко-торба з логотипом 11 Для зберігання інформаційних 

матеріалів, популяризації 

актуальності молодіжного обміну, 

міжнародних проектів в межах 

українсько-польських обмінів,   

заохочення до участі в проектах 

Міністерства молоді та спорту 

України потрібно забезпечити 

придбання для учасників еко-торб 

з логотипами заходу та 

організаторів (1 примірник буде 

додано до звітності для 

Мінмолодьспорту). 

 

Розділ ІV 

 

1. Загальний обсяг витрат:  25691,00 грн. 

у тому числі: 

за рахунок коштів державного бюджету – 25691,00 грн; 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством –  0,00 грн. 
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2. Розмір дольової участі організацій- учасників у проекті (заході) або 

внески за участь: 0,00 грн. 

 

3. Дані про структуру витрат на реалізацію проекту (проведення заходу): 

 

№ 

з/п 
Найменування статті витрат 

Загальна сума, 

грн 

У тому числі 

за рахунок 

бюджетних 

коштів, грн 

за рахунок 

інших 

джерел, грн 

1. Поліграфічні послуги 21240,00 21240,00 0,00 

2. Інформаційні послуги 3351,00 3351,00 0,00 

3. Інші витрати 1100,00 1100,00 0,00 

 Всього 25691,00 25691,00 0,00 

 

Заступник директора департаменту  

молодіжної політики      Олеся КРАВЧЕНКО 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Ректор Донбаського державного 

педагогічного університету 

 

___________________ Світлана ОМЕЛЬЧЕНКО 
                          Підпис     

 

«___»_____________2021 р. 
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