
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Заступник Міністра молоді та 

спорту України  

 

Марина ПОПАТЕНКО  

______________2021 року 

МП 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про реалізацію проекту «Добросусідство та обмін досвідом» 

 

Розділ I 
1. Назва проекту, заходу: « Добросусідство та обмін досвідом». 

 

2. Пріоритет реалізації проекту: поглиблення співпраці та обмін досвідом 

між молодіжними працівниками, молодіжними центрами та молодіжними 

організаціями у сфері позашкільної освіти. 

 

3. Форма реалізації проекту (проведення заходу): молодіжний обмін 

 

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), пункт 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 (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 
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№ 937/29067 (зі змінами), 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 № 3543 (зі змінами). 

 

5. Категорія та кількість учасників реалізації проекту: молодь, 38 осіб       

(по 19 осіб з України та Республіки Польща). 

 

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

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

працівників, супроводжувачів, керівників груп):  

14-15 років – 5 осіб;              

16-17 років – 6 осіб; :            

18-25 років – 5 осіб;           

26-35 років – 17 осіб; :          

35 років і старші – 5 осіб :  

Усього 38 осіб, із них 25 жінок, 13 чоловіків (66% жінок та 34% чоловіків).  

 

7. Перелік організацій – партнерів у реалізації проeкту (проведенні 

заходу): 

Центр позашкільної роботи № 1  міста Лодзь, Польща; 

Центр екологічної освіти (філія №2 Центру позашкільної роботи  міста 

Лодзь); 

Астрономічна обсерваторія (філія №3 Центру позашкільної роботи  міста 

Лодзь); 

 

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 18 Календарного плану на 2021 рік здійснення молодіжних обмінів 

відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та рядом 

Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22.09.2021 № 3543. 

 

11. Строк реалізації проекту:  

початок: 1 листопада 2021 року 

закінчення: 8 листопада 2021 року. 

 

12. Місце реалізації проекту: місто Лодзь, Республіка Польща 
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13. Мета та обгрунтування  актуальності реалізації проекту:  

Метою проекту є розвиток міжнародної українсько-польської співпраці, 

міжособистісний і міжкультурний діалог, розширення світогляду та обмін 

досвідом з польськими колегами, спрямований на покращення 

взаєморозуміння, доступу до кращих практик України і Польщі в галузі 

позашкільної  освіти, адже молодь - є рушійною силою у впровадженні змін, 

навчанні нового покоління. 

 Актуальність проекту полягає у вдосконаленні та набутті педагогічних  

підходів до організації освітнього процесу, розуміння світових процесів, 

особливо у час інтеграції України до євроспільноти та в часи, коли у молоді 

бракує живого безпосереднього спілкування з метою перейняти досвід та 

сприйняти відмінності. 

 

14. Основні завдання проекту: 

- розповсюдження програм обміну між креативною та творчою молоддю з 

України та Польщі,  

- участь у Сесії закладів позашкільної освіти Лодзинського воєводства; 

- участь у концерті молодих артистів;  

- активний відпочинок, відвідування культурно-історичних пам’яток;  

- підготовка і проведення виставки дитячої творчості; 

- участь в заняттях польського центру; 

- вивчення і поглиблення знань польської мови. 

 

15. Очікуваний результат: 

Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься:      

у зміцненні статусу України як культурної держави, зміцненні  культурних 

зв'язків між країнами; збільшенні кількості творчих дебютів і новаторських 

проектів; зміцненні впливу європейської культури; освоєнні нових форм і 

напрямків культурного обміну;  зростання якості позашкільної освіти. 

Довгостроковим наслідком проекту буде: 

-  активна подальша співпраця;  

- організація сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної 

освіти шляхом  запровадження інноваційних методик; 

-  підвищення мотивації та зацікавленості молоді в освітньому процесі; 

- активізація колективних форм роботи,  підвищення самооцінки  та 

мотивації учня і вчителя; 

-  міжнародний  досвід; 

-  формування позитивного іміджу закладів; 

- формування навичок ефективної та цікавої роботи з учнівською 

молоддю. 

38 молодих осіб разом з керівниками груп з України та Польщі 

підвищать свій загальний кваліфікаційний рівень, покращать свої знання та 

одержать нові навички. Молоді вчителі зможуть перейняти досвід роботи з 

дітьми з обмеженими можливостями, дослідять нові методи організації уроку 

та зацікавлення учнів. Для учнівської молоді відбудеться розкриття нових 
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можливостей та здібностей, активізація творчого потенціалу, 

поштовх до творчого самовираження, активізація європейської свідомості. 

Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, 

оскільки створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, 

водночас склад учасників становитиме 38 осіб, із них 25 жінок, 13 чоловіків 

(66% жінок та 34% чоловіків). 

Під час проведення заходу буде дотримано встановлених вимог щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а саме: 

забезпечення учасників проекту та організаторів медичними масками та 

дезінфікуючими засобами, також буде дотримано соціальної дистанції та 

забезпечено встановлені норми площі на 1 особу відповідно до вимог, 

передбачених чинним законодавством України. 

 

 Розділ ІІ 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту:  

Ірпінський центр позашкільної освіти, вул. Шевченка 2а/2, м. Ірпінь, 

Київська обл., тел. (04597) 63286 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту:  

Бабина Тетяна Феліксівна, Ірпінський центр позашкільної освіти, керівник 

гуртка «Польська мова і культура». 

 

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту (проведенні 

заходу): 

Ірпінський центр позашкільної освіти, вул. Шевченка 2а/2, м. Ірпінь, 

Київська обл., тел. (04597) 63286 

Центр позашкільної роботи № 1 м. Лодзь, Республіка Польща, Лодзинське 

воєводство, вул. Завіши Чорного, 39, тел. +48 42 655 06 00 

 

Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проекту: 38 осіб. 

 

2.  Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, із 

зазначенням фаху: 3 керівники філій центру позашкільної освіти,                  

2 директори та 2  вчителі навчальних закладів міста Лодзь. 

 

3. Сценарний план реалізації проекту:  

 
Час  Заходи проекту 

1 листопада 2021 року 

  Збір та виліт групи з аеропорту Бориспіль до міста Лодзь 

12:00-13:00 Прибуття групи до аеропорту Люблінек в місті Лодзь. 

Трансфер до хостелу, вул. Легіонів,21. Поселення учасників. 

13:00-14:00 Обід 

14:00-16:00 Вступна зустріч. Ознайомлення з програмою проекту, урок польської мови.  

15:30-17:30 Прогулянка «Вечірнє місто» 

18:00-19:00  Вечеря 

https://www.google.com/search?q=centrum+zaj%C4%99%C4%87+pozaszkolnych+nr+1+w+%C5%82odzi&newwindow=1&sxsrf=AOaemvIFfC0P9L_5IvqB8xMh8G8U25z7Zg%3A1634497502035&ei=3nNsYbS0AfL_7_UPjIq7uAs&oq=centrum+zaj%C4%99%C4%87+pozaszkolnych+nr+1+w+%C5%82odzi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BwguEEMQkwI6BAguEEM6BAgAEEM6CAguELEDEIMBOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6BQguEIAEOg4ILhCABBDHARCvARCTAjoECAAQEzoKCC4QxwEQrwEQEzoICAAQFhAeEBNKBAhBGABQ99UYWPGEGWCroRloAXACeACAAaMBiAGSEpIBBDAuMTeYAQCgAQGwAQDAAQE&sclient=gws-wiz
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2 листопада 2021 року 

8:00-8:30 Сніданок 

9:00-12:00 Відвідування планетарію і астрономічної обсерваторії (філія Центру 

позашкільної роботи ),астрономічні заняття під куполом, фізичні 

експерименти, спостереження неба через телескоп) 

12:30-13:30 Обід 

14:00-17:00 Відвідування центру екологічної освіти (філія Центру позашкільної роботи), 

ознайомлення з матеріально -технічною базою центру, участь в заняттях 

еколого- натуралістичного центру 

17:00-18:00 Урок польської мови 

18:00-19:00 Вечеря 

3 листопада 2021 року 

8:30-9:30 Сніданок 

10:00-13:30 Відвідування середньої школи міста Лодзь (екскурсія,зустріч з вчителями, 

участь в уроках). 

14:00-15:00 Обід 

15:15-17:30 Відвідування музею історії міста Лодзь та Познанського палацу 

18:00-19:00 Вечеря 

4 листопада 2021 року 

8:30-9:00 Сніданок 

10:00-13:30 Відвідування Палацу молоді імені Юліана Тувіма (огляд об’єкту, круглий 

стіл з вчителями, участь у заняттях для учнів) 

14:00-15:00 Обід 

15:15-18:30 Участь у відкритті  Сесії закладів позашкільної освіти,  презентація 

Ірпінського центру позашкільної освіти, участь у концерті молодих 

артистів,обмін подарунками,фотографування. 

18:30-19:00 Вечеря 

5 листопада 2021 року 

8:30-9:00 Сніданок 

10:00-14:00 Виїзд до  центру позашкільних занять № 3 міста Лодзь . 

Участь у заходах, екскурсія центром, круглий стіл вчителів, участь у 

заняттях для учнів. 

14:30-15:00 Обід 

15:00-17:00 Екскурсія на Старовинне кладовище 

17:00-18:00 Урок польської мови 

18:00-19:00 Вечеря 

6 листопада 2021 року 

8:30-9:30 Сніданок 

10:00-13:30 Відвідування  Центру позашкільних занять міста Лодзь  в Йорданському 

ботанічному саду, концерт Лодзинського гитарного оркестру, спільний спів. 

14:00-15:00 Обід 

15:30-17:30 Заключна зустріч учасників проекту: «Добросусідство, новий досвід-нові 

перспективи!»  

Обговорення здобутих знань та навичок. 

Підведення підсумків. 

18:00-19:00 Вечеря 

7 листопада 2021 року 

9:00-9:30 Сніданок 

10:00-12:00 Перегляд учнівських проектів на тему: « Україна-Польща-спільне минуле та 
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сучасність» або « Знай свій край і родовід», нагородження учнівської молоді. 

12:00-14:00 Відвідування розважального центру Мануфактура. 

14:00-15:00 Обід  

15.30-17.30 Відвідування Научно-технічного центру. 

18:00-19:00 Вечеря 

 8 листопада 2021 року 

6:00-6:30 Сніданок, Виїзд до аеропорту Люблінек. 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту:  
№ з/п Назва статті Кількість Призначення 

1. Транспортні 

послуги 

2 Перевезення учасників проекту за 

маршрутом: місто Ірпінь – аеропорт 

«Бориспіль»,  аеропорт «Бориспіль» - 

місто Ірпінь. 

Перевезення  українських учасників 

від  аеропорту  в місті Лодзь до 

хостелу і назад в день вильоту групи 

додому. 

Додатково забезпечується 

перевезення групи до деяких локацій 

проекту. 

2. Авіапереліт 19*750 

19*750 

Для реалізації проекту, учасники 

здійснять авіапереліт по маршруту 

Бориспіль-Лодзь, Лодзь-Бориспіль  

літаком компанії Sky Up 

3. Проживання  19 осіб x 7 діб 

 

З метою створення комфортних умов 

під час реалізації проекту учасники 

забезпечуються проживанням в 

молодіжному хостелі м. Лодзь 

(Польща). Польські учасники не 

потребують поселення, оскільки є 

місцевими жителями. 

4. Харчування 19 осіб  x 7 сніданків 

19 осіб  x 1 обід 

38 осіб  x 6 спільних  

обідів 

   19 осіб  x 7 вечерь 

Під час реалізації проекту у 

Республіці Польща учасники 

забезпечуються триразовим 

харчуванням. Учасники з Польщі 

забезпечуються обідом протягом       

6 днів реалізації проекту. 

5. Поліграфічні 

послуги: 

  

5.1 Друк сертифікатів: 

кольоровий друк, 

формат А4, 

крейдовий папір, 

односторонній друк 

40 шт. З метою популяризації проекту по 

його завершенню учасникам 

видаватимуться сертифікати              

(2 примірники долучаються до 

звітності)     

5.2 Стенд X-Banner  

(розмір банера 

80*180 см, 

конструкція - 

пластик) 

1 З метою популяризації проекту та  

використання під час  проведення 

заходів потрібно надрукувати Стенд 

X-банер, на якому будуть зазначені 

логотипи програми молодіжного 

обміну, центрів  позашкільної  освіти  
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