
 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Заступник Міністра молоді та 

спорту України  

 

________Марина ПОПАТЕНКО  

_________________ 2021 року 

МП 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про реалізацію проекту «Волинь-Сілезія без кордонів. У пошуках спільних 

коренів задля нових здобутків і звершень» 

 

Розділ I 

1. Назва проекту, заходу: «Волинь-Сілезія без кордонів. У пошуках спільних 

коренів задля нових здобутків і звершень» 

 

2. Пріоритет реалізації проекту: зміцнення міжкультурного діалогу шляхом 

створення умов для відкритості і толерантності серед молоді. 

 

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, 20 осіб                

(по 10 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 – 10 осіб; 

16-17 років – 6 осіб,  

26-35 років – 1 особа 

35 і більше років  –  3 особи.  

Усього 20 осіб, із них 14 жінок та 6 чоловіків (74 % жінок та 26 % чоловіків).  

 

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

Опорний заклад освіти Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна); 

Основна школа № 1 ім. Міколая Коперника (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 1 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). 

 

11. Строк реалізації проекту:  

початок: 15 листопада 2021 року 

закінчення: 21 листопада 2021 року 

 

12. Місце реалізації проекту: с. Білокриниця Кременецького району 

Тернопільської області. 

 

13. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту:  

Метою  проекту є проведення обміну молоді з України та Польщі для 

знайомства з культурою, традиціями і побутом українців задля пошуку 

спільних коренів і взаємопізнання й подальшого формування свідомих 
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громадян, проживаючих в Україні та Польщі, поціновувачів європейських 

цінностей.  

Такі міжнародні проекти є актуальними, оскільки польсько-українські 

відносини є взаємовигідними з огляду на географічне сусідство обох країн, їх 

історію та культуру, політичні, економічні та освітні потреби.  

 

14. Основні завдання проекту:  

- ознайомлення учнівської молоді з побутом, системою освіти і громадською 

діяльністю в Польщі;  

- ознайомлення учнів з побутом, системою освіти і громадською діяльністю в 

Україні; 

- спонукати до вивчення польської мови як іноземної українських школярів; 

- зацікавити польських школярів українською мовою та традиціями; 

- спонукати молодь до саморозвитку і самовдосконалення; 

- виховувати бажання до співпраці заради розвитку сучасної європейської 

спільноти; 

- сприяти до міжнаціонального взаєморозуміння і пом’якшення міжетнічних 

конфліктів; 

- виховувати взаємоповагу та взаєморозуміння між братніми народами. 

 

15. Очікуваний результат: 

Реалізація проекту сприятиме розвитку соціально розвинутої свідомої 

молоді і вмотивує представників обох сторін до подальшого взаємопізнання і 

співпраці у різних сферах діяльності. 

Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься у 

обміні досвідом між представниками Польщі та України з подальшим його 

впровадженням у своїй державі. 

Довгостроковим наслідком проекту буде налагодження приязних 

відносин між українцями та поляками з метою вдосконалення і розвитку 

міцних сучасних європейських держав. 

Результатом проекту буде: 

-  виховання свідомої молоді, здатної до міжнародної взаємодії; 

-  участь у подальшій польсько-українській співпраці; 

-  передання набутого досвіду між представниками своїх держав з 

метою зміцнення відносин; 

- залучення 16 учасників до молодіжної зустрічі; 

- обмін досвідом. 

20 молодих осіб зі своїми керівниками з України та Польщі підвищать 

свою громадянську освіту, обізнаність, покращать свої знання та одержать нові 

навички шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій та 

відвідування визначних місць, спрямованих на взаємне пізнання культурних, 

освітніх і особистісних потреб молоді з метою пробудження  європейської 

свідомості і спонукання до вдосконалення себе і світу навколо себе. 

Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, 

оскільки створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, 
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водночас склад учасників становитиме: 20 осіб, із них 14 жінок та                              

6 чоловіків (74 % жінок та 26 % 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:  

Опорний заклад освіти Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременецького 

району Тернопільської області, адреса:  с. Білокриниця, вул. Шевченка, 27,                 

тел. (03546)52-3-40. 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту: 

Оніщук Сергій Андрійович, директор опорного закладу освіти Білокриницька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременецького району Тернопільської області,                    

тел. (03546)52-3-40. 

 

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

заходу):  

Опорний заклад освіти Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременецького 

району Тернопільської області, с. Білокриниця, вул. Шевченка, 27, Україна,                  

тел. (03546) 52-3-40; 

Основна школа № 1 ім. Міколая Коперника, м. Міліч, вул. В. Армії Крайової, 7, 

Польща, тел. +48 71 384 00 15. 

 

Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проекту: 20 осіб. 

 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, із зазначенням 

фаху:  директор школи, 5 вчителів, 1 педагог-організатор. 

 

3. Сценарний план реалізації проекту: 
Час Заходи проекту 

15 листопада 2021 року 

8.00-10:20 Зустріч учасників проекту. Поселення в готель 

10.20-11:00 Сніданок  

11.00-12:00 Урочиста зустріч учасників у школі. Знайомство 

12.00-14:00 Знайомство учасників проекту з діяльністю школи 

14.00-15:00 Обід 

15.00-18:00 Оглядова екскурсія селом і містом Кременець. Відвідування замку 

Вороніна, центральної частини міста, Замкової гори 

18.00-18:30 Вечеря 

18.30-20.00  Обговорення підсумків дня за чаєм. Спільні ігри 

20.00-21:00 Вільний час 
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16 листопада 2021 року 

08:00-9:00 Сніданок 

09.00:09:25 Приїзд учасників до школи 

09.25-10.10 Відвідування учасниками проекту спільного уроку 

10.00-11:00 Перерва на каву 

11.00-12:00 Відвідування музею Ю. Словацького 

12.00-14:00 Майстер-клас по виготовленню мила «Кременецький сувенір»  

14:00-15:00 Обід 

15:00-16:00 Вільний час 

16:00-18:30 Знайомство з організацією польської громади 

18.30-19:00 Вечеря 

19.00-20:00 Релаксія другого дня 

17 листопада 2021 року  

08.00-09:00 Сніданок 

09:00-09:00 Виїзд з міста  

09.30-10:30 Піша екскурсія  Почаєвом 

10.30-12:00 Екскурсія до Почаївського музею 

12:00-14:00 Відвідування етно-парку Ладомирія  

14:00-15:00 Обід 

15:00-15:30 Вільний час 

15:30-18:30 Екскурсія до Садиби Єнота з метою відвідин сучасного господарства, на 

якому вирощують і піклуються про свійських тварин, притаманних для 

регіону західної України, та екзотичних звірят і птахів, щоб показати 

господарську діяльність сучасних українців та новітні способи рекреації 

18:30-19:00 Вечеря 

19:00-20:00 Релаксія третього дня 

18 листопада 2021 року 

08:00-09:00 Сніданок 

09.00-10:00 Зустріч у школі 

09:30-10:15 Відвідування учасниками проекту спільного уроку 

10.15-11:00 Перерва на каву 

11.00-14:00 Виїзд зі школи. Знайомство з  постаттю видатного армреслера А. Пушкаря 

і роботою його клубу 

14.00-15:00 Обід  

15.00-19:00 Знайомство з роботою гуртка «Умілі руки» і робота у ньому 

19.00-19.30 Вечеря 

20.00-20.30 Релаксія четвертого дня. Спільні ігри 

19 листопада 2021 року 

08:00-09:00 Сніданок 

09:00-09:25 Приїзд учасників до школи 

09:25-10:10 Відвідування учасниками проекту спільного уроку 

10:10-11:00 Перерва на каву 

11:00-13:00 Відвідування палацу Вишнівецьких 

13:00-14:30 Відвідування Збаразького замку 

14:30-15:30 Обід 

15.30-17:30 Відвідування визначних місць Тернополя 

17:30-19:00 Відвідування Тернопільського драмтеатру 

19:00-20:00 Вечеря 

20:00-20:30 Повернення до Кременця 
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20 листопада 2021 року 

08:00-09:00 Сніданок 

09:00-11:00 Знайомство з місцевою владою 

11:00-12:00 Приїзд до школи. Перерва на каву 

12:00-14:00 Тематичний захід: «Традиції різдвяного циклу» 

14:00-15:00 Обід 

15:00-18:30 Українські вечорниці 

18:30-19:00 Вечеря 

19:00-20.00 Релаксія шостого дня 

21 листопада 2021 року 

8:00-09:00 Сніданок 

09:00-10:00 Відвідування Православної церкви України 

10:00-13:00 Знайомство з діяльністю Кременецької міської бібліотеки ім. Юліуша 

Словацького 

13.00-14:00 Спільна прогулянка містом 

14.00-15:00 Обід 

15:00-17:30 Підведення підсумків проекту 

17:30-18:00 Вечеря 

18:00 Виїзд учасників 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту: (зразок)  
№ 

з/п 

Назва статті Кількість Призначення 

1. Транспортні послуги Мікроавтобус 

Mercedes спрінтер,  

21-місний) (або 

аналог) – 

перевезення 

польських учасників 

по території Польщі 

та України  

Мікроавтобус 

Автобус Mercedes 

спрінтер,  

21-місний) (або 

аналог) – 

перевезення 

учасників проекту по 

території України  

 

 

Перевезення польських учасників 

проекту за маршрутом: 

місто Міліч /Польща/ - місто 

Кременець /Україна/ (до місця 

проведення проекту) та у 

зворотньому напрямі. 

 

 

Перевезення всіх учасників 

проекту з метою відвідування 

історичних пам’яток та визначних 

місць за такими маршрутами: 

- Кременець-Білокриниця-Почаїв-

Радивилів-Буськ-Кременець-

Білокриниця; 

- Білокриниця-Вишнівець-Збараж-

Тернопіль-Кременець-

Білокриниця. 

Оскільки польські учасники 

проживають та харчуються у       

с. Підлісці, є потреба у 

перевезенні їх до місця реалізації 

проекту у с. Білокриниця за 

маршрутом: Підлісці-

Білокриниця-Підлісці-

Білокриниця-Підлісці впродовж   

6-ти днів реалізації проекту. 

Також здійснюватиметься 

перевезення учасників по місту 
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Кременець з метою відвідування 

Замкової гори, замку Вороніна, 

відвідування  місцевих музеїв та 

громад. 

2. Проживання  10 осіб x 6 ночей 

 

З метою створення комфортних 

умов під час реалізації проекту 

учасники з Польщі 

забезпечуються проживанням у 

готелі                  с. Підлісці. 

Українські учасники не 

потребують поселення, оскільки є 

місцевими жителями 

3. Харчування 10 осіб х 7 днів 

10 осіб x 7 днів (обід) 

 

Під час реалізації проекту в 

Україні учасники з Польщі 

забезпечуються триразовим 

харчуванням. Для учасників з  

України передбачено обід 

4. Поліграфічні послуги: 1  

4.1 Стенд X-Банер 

Тематика: Волинь-

Сілезія без кордонів. 

Розмір банера 200*200 

см, тип банеру: 

Банерна тканина 450 

г/м², литий, люверси 

по периметру. 

1 З метою популяризації проекту та  

використання під час  проведення 

активностей відповідно до 

сценарного плану проекту 

потрібно надрукувати Стенд        

X-банер з логотипами 

організаторів 

5. Канцелярські витрати 69 шт. Для забезпечення ефективної 

реалізації проекту, змістовного 

проведення вільного часу у 

вигляді конкурсів та виготовлення  

ручних поробок  учасників 

потрібно забезпечити базовим 

набором канцелярської продукції  

6. Інші витрати   

6.1 Екскурсійні послуги 

до обласного 

літературно-

меморіального музею 

Юліуша Словацького,  

Почаївського історико-

художнього музею, 

Радивилівського етно-

парку «Ладомирія»,  

Єнотової ферми 

«Садиба Єнота», 

Вишнівецького замку, 

Збаразького замку. 

Придбання 

вхідних квитків до 

Тернопільський 

академічний обласний 

український 

драматичний театр  

 З метою знайомства з життєвим і 

творчим шляхом польського 

поета-романтика Юліуша 

Словацького, з історією, 

культурою і мистецтвом України, 

а також з метою демонстрації 

способів будівництва волинян та 

їхнім побутом у давнину для 

учасників будуть проведені 

екскурсії. 

З метою ознайомлення із 

сучасним господарством, на 

якому вирощують і піклуються 

про свійських тварин, 

притаманних для регіону західної 

України, щоб показати 

господарську діяльність сучасних 

українців, учасники проекту 

відвідають  Радивілівський    етно- 
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