
 

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заступник   Міністра   молоді   та  

                                             спорту України  

 

                                                                            __________Марина ПОПАТЕНКО  

                                                                    _________________ 2021 року 

                       МП 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про реалізацію проекту «Відродження та популяризація Опішнянських та 

Решетилівських традиційних промислів на Полтавщині серед молоді  

з України та Польщі» 

Розділ I 

1.   Назва проекту, заходу: «Відродження та популяризація Опішнянських та 

Решетилівських традиційних промислів на Полтавщині серед молоді з України 

та Польщі» 

 

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, 26 осіб               

(по 13 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):  

16-17 років – 10 осіб; 

18-25 років – 10 осіб; 

26-35 років – 3 особи; 

35 і більше років - 3 особи. 

Усього 26 осіб, із них 13 жінок, 13 чоловіків (50% жінок, 50% чоловіки). 

 

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

Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування»; 

Конвент Самоврядної Співпраці Польща – Україна. 

 

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, навчальні заклади, комунальні установи. 

 

10. Підстава для розроблення проекту, заходу: 

пункт 4 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: 21.11.2021 

закінчення: 27.11.2021 

 

12. Місце реалізації проекту:  

м. Полтава, м. Решетилівка, смт Опішня 

 

13. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту:  

Метою проекту є популяризація серед молоді з України та Польщі 

відновлення ролі місцевих промислів і народних умільців, як важливої частини 

культурного і економічного життя Полтавщини. 
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Актуальність проекту полягає у формуванні та розвитку власної 

ідентичності та культурної свідомості серед молоді з України і Польщі. Розвитку 

українських ремесел серед молоді  на регіональному та міжнародному рівні 

допоможе сформувати привабливий імідж Полтавщини.  

 

14. Основні завдання проекту:  

- ознайомлення учасників проекту з розвитком культури в умовах 

децентралізації; гончарською столицею України; 

-  порівняння сфер сталого розвитку та культурних процесів в Україні та Польщі 

з історичними фактами заснування ремесел та промислів на Полтавщині; 

- опанування проекту з теоретичними та практичними можливостями 

виготовлення виробів з глини, опанування техніки вишивання білим по білому 

та ткацтва і килимарства; 
- відвідування та знайомство з роботою Державної спеціалізованої художньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя 

Кричевського, «Всеукраїнського центру вишивки та килимарства»; 

- обмін досвідом між учасниками з Польщі та України щодо зародження і 

розвитку ремісництва; 

- порівняння сфер сталого розвитку та культурних процесів в Україні та Польщі; 

- формування та розвиток власної ідентичності серед молоді до культурної 

свідомості. 

 

15. Очікуваний результат: 

Реалізація проекту сприятиме популяризації відновлення ролі місцевих 

промислів і народних умільців серед української та польської молоді. 

Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься через 

ознайомлення молоді з України та Польщі з теоретичними та практичними 

можливостями виготовлення виробів з глини, опанування технікою вишивання 

білим по білому та ткацтва і килимарства, а також впровадження соціальних 

підприємств в територіальних громадах, популяризацію українських виробів на 

території Польщі.   

Довгостроковим наслідком проекту буде налагодження співпраці між 

українськими та польськими партнерами з перспективою подальшого обміну 

досвідом та розвиток нових молодіжних проектів на міжнародному рівні. 

Результатом проекту буде: 

- опанування теоретичних та практичних навичок серед учасників проекту 

за традиційною ручною технікою щодо виготовлення опішнянської кераміки, 

створення килимів та гобеленів, технології виконання вишивки «білим по 

білому»; 

- виконання домашнього завдання за напрямками та у групах: написання есе 

та участь у навчальній науково-дослідній роботі; відеопрезентація протягом 2 хв. 

у навчальних закладах; виготовлення  відео у Тік-Ток; розміщення есе на власних 

сторінках учасників у Фейсбук та Інстаграм; 

- залучення 26 учасників до міжнародної зустрічі; 

- обмін досвідом; 
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- формування ідей для подальших спільних проектів. 

26 молодих осіб з України та Польщі підвищать свою громадянську освіту, 

обізнаність та громадянську активність, розвинуть навички опанування 

традиційними народними ремеслами та забезпечать у подальшому поширенню 

серед молоді отриманого досвіду. 

Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, оскільки 

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

учасників становитиме: 26 осіб, із них 13 жінок та 13 чоловіків (50 % жінок та   

50 % чоловіків).  

Під час проведення заходу будуть дотримані встановлені вимоги щодо 

запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19. 

 

 Розділ ІІ 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту:  

Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування». 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту:  

Анна Кондратьєва, заступниця виконавчого директора асоціації «Полтавська 

обласна асоціація органів місцевого самоврядування», тел.: (0532) 56-00-56. 

 

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

заходу):  

Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування», 

адреса:   вул. Соборності, 45, м. Полтава, Україна, тел.: (0532) 56-00-56; 

Конвент Самоврядної Співпраці Польща – Україна, адреса: вул. Кашубська, 3/у4, 

м. Щецин, Польща, тел.: +48 91 43 16 510. 

 

Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проекту: 26 осіб. 

 

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

фаху: 3 спеціалісти. 

 

3. Сценарний план реалізації проекту:  
21 листопада 2021 року 

До 19:00  Зустріч, поселення учасників 

19:00  Вечеря 

22 листопада 2021 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників (конференц-зала бізнес центру ДІЯ) 

10:00 – 10:30 Офіційне відкриття, вітальні слова організаторів 

10:30 – 12:00  Презентація проекту, знайомство учасників, правила роботи 

12:00 – 13:30 Лекція з використанням інтерактивних презентацій на тему: 

«Розвиток культури в умовах децентралізації» 

13:30 – 14:30 Обід  

14:30 – 15:30 Лекція з використанням інтерактивних презентацій на тему: 
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«Туризм, спадщина та креативність між Україною та Польщею» 

15:30 – 15:50 Перерва  

15:50 – 17:00 Інтелектуальна гра «Рефлексія дня» 

17:00 – 19:30 Піша екскурсія з елементами квесту «Історичними місцями Полтавщини» 

19:30 – 20:30  Вечеря 

23 листопада  2021 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 11:00 Переїзд учасників до смт Опішні 

11:00 – 12:00 Ознайомча зустріч з селищним головою Опішнянської ТГ  

Гончарська столиця України – селище Опішня, яку ще називають 

«українським Римом» 

12:00 – 13:00 Лекція з використанням інтерактивних презентацій на тему: 

«Етнічний символ української культури – Опішнянська кераміка» 

Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів 

«Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського.  

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 17:00 Відвідування:  

1.Національного музею-заповідника українського гончарства: 

меморіальний музей – садиба гончарської родини Пошивайлів; 

2.Музею – садиби гончарки Олександри Селюченко;  

3.Музею мистецької родини Кричевських – Центру розвитку духовної 

культури; 

4.ЕтноПоселення "Старий Хутiр" 

17:00 – 18:00 Переїзд учасників до м. Полтави 

18:00 – 19:00 Вечеря  

24 листопада 2021 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 10:30 Переїзд до м. Решетилівка 

10:30 – 12:00 Ознайомча зустріч з міським головою Решетилівської міської ради та 

молодіжною радою 

12:00 – 13:30 Відвідування Решетилівського художнього професійного ліцею в 

форматі лекцій 

13:30 – 14:00 Обід 

14:00 – 17:00 Відвідування Всеукраїнського центру вишивки та килимарства. Екскурсія 

до майстерні художніх промислів ПП Колінченка; Решетилівського 

центру культури і дозвілля «Оберіг»; Решетилівського музею ткацтва і 

вишивки. Огляд Галереї мистецтв, експрес – майстер – клас 

17:00 – 18:00 Від’їзд учасників до м. Полтави 

19:30 – 20:30 Вечеря 

25 листопада 2021 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 11:00 Екскурсія до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського 

11:00 – 13:00 Лекція на тему: «Українською говорити легко» (учасники з України 

читають учасникам з Польщі) 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 16:00 Лекція на тему: «Польською говорити легко» (учасники з Польщі читають 

учасникам з України)  

16:10 – 19:00 Виконання домашнього завдання в групах в форматі світового кафе 
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19:00 – 20:00 Вечеря  

 

26 листопада 2021 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 11:00 Відеопрезентація учасників проекту у навчальних закладах (онлайн) 

11:00 – 13:00 Презентація есе та науково-дослідної роботи (4 команди по 30 хв) 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:30 Підведення підсумків, вручення сертифікатів 

15:30 – 16:30 Відкритий мікрофон 

16:30 – 19:00 Вільний час 

19:00 -20:00 Вечеря  

27 листопада 2021 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

Після 10:00   Від’їзд 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,  

30-місний) (або 

аналог) – 

перевезення 

учасників проекту 

по території 

України  

 

Перевезення польських учасників 

проекту за маршрутом: 

1. м. Щецин (Республіка Польща) - 

Готель "Україна", вул. Соборності,     

43- а, м. Полтава (Україна) 1690 км; 

2. Готель "Україна" вул. Соборності, 

43- а, м. Полтава (Україна) - м. Щецин 

(Республіка Польща) 1690 км. 

 

 

Перевезення всіх учасників проекту з 

метою відвідування історичних 

пам’яток та визначних місць за такими 

маршрутами: 

1) м. Полтава – смт Опішня –                     

м. Полтава; 

2)  переїзд по смт Опішня; 

3) м. Полтава – м. Решетилівка –                

м. Полтава; 

4) переїзд по м. Решетилівка. 

2. Проживання учасників 13 польських 

учасників х 6 діб; 

 

9 українських 

учасників х 4 доби 

З метою забезпечення комфортних 

умов під час реалізації проекту 

учасники з Польщі та Полтавської 

області забезпечуються проживанням у 

готелі м. Полтава. 

Місцеві учасники (4 особи) не 

потребують забезпечення 

проживанням. 
3. Харчування  13 учасників з 

Польщі x 5 днів 

(сніданок, обід, 

вечеря); 

Під час реалізації проекту в Україні 

учасники з Польщі та Полтавської 

області забезпечуються триразовим 

харчуванням. Для учасників з                   

м. Полтава передбачено обід. У 
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13 учасників з 

Польщі x 1 день 

(сніданок, вечеря); 

9 учасників з 

України x 5 днів 

(сніданок, обід, 

вечеря); 

4 учасники з 

України x 5 днів 

(обід) 

перший та останній день реалізації 

проекту для учасників з Польщі 

передбачена вечеря та сніданок. 

4. Поліграфічні послуги    

4.1 Друк інформаційних 

буклетів (розмір А5, 

глянець 90 гр/м2, без 

покриття, кольоровий, 

одна сторінка) 

28 шт. З метою популяризації заходу, 

ознайомлення учасників проекту з 

програмою заходу, висвітлення 

партнерів проекту необхідно 

надрукувати інформаційні буклети, 

які будуть роздані кожному учаснику 

проекту, 2 примірники додається до 

звітності. 

5. Оренда приміщення 

 

1  З метою належного проведення 

проекту є потреба в оренді 

приміщення з дотриманням усіх 

карантинних умов для проведення 

лекцій, здійснення учасниками своїх 

відеопрезентацій, есе та з метою 

проведення відкритого марафону 

відповідно до сценарного плану          

(м. Полтава, вул. Соборності, 41-а).  

Конференц-зал площею 35 м2 має все 

необхідне технічне забезпечення 

(ноутбук, плазмовий телевізор, 

презентаційний фліпчарт, столи, 

стільці), систему кондиціонування, 

доступ до безпровідного Інтернету 

(WIFI). Зал орендується на 2 дні             

(8 годин та 7 годин відповідно). 

6. Канцелярські витрати 111 шт. З метою забезпечення ефективної 

реалізації проекту, роботи в групах 

під час інтерактивностей учасників 

необхідно забезпечити базовим 

набором канцелярської продукції.  

7. Інформаційні послуги 

7.1 Відеоролик на 

тематику проекту щодо 

популяризації 

традиційних промислів 

(якість відео – Full HD, 

розширення –  

5 хв. З метою популяризації проекту, 

кращого наочного представлення 

реалізованого проекту та                     

його висвітлення у соціальних 

мережах буде виготовлено 

відеоролик,  з   якого    можна       буде             
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7.1 1920*1080, система 

відеозображення – 

PAL, формат 

телевізійної трансляції 

– 16:9, формат файлів – 

mpeg-4, стерео звук, 

мова - українська, з 

накладанням титрів, 

адаптований для 

розміщення на 

інтернет ресурсах, 

тривалість - 5 хв.) 

5 хв. дізнатися   всю     найважливішу 

інформацію про реалізований проект 

та його учасників.  

Програми адаптовані для розміщення 

на Інтернет-ресурсах.  

Відеоролик буде додатково 

адаптований для розміщення на 

Інтернет-ресурсах. 

8. Інші витрати  

8.1 Послуги перекладача 5 днів x 8 годин Для забезпечення розуміння між 

учасниками з України та Польщі, 

здійснення перекладу з української на 

польську / з польської на українську 

мови та належного сприйняття 

інформації необхідний перекладач. 

8.2 Екскурсійні послуги:                                                    

1. Піша екскурсія з 

елементами квесту 

«Історичними місцями 

Полтавщини»; 

2. Музей мистецької 

родини Кричевських – 

Центру розвитку 

духовної культури; 

3. Музей-садиба 

гончарівни 

Олександри 

Селюченко; 

4. ЕтноПоселення 

"Старий Хутiр"; 

5. Решетилівський 

центр культури і 

дозвілля «Оберіг»; 

6. Решетилівський 

музей ткацтва і 

вишивки;  

7. Екскурсія 

«Полтавський 

краєзнавчий музей 

імені В. Кричевського» 

7 Для ознайомлення учасників проекту 

з традиційними народними 

промислами Полтавщини,  роботами 

народних умільців, опанування 

теоретичними та практичними 

навичками традиційних ручних 

технік, а також з метою виконання 

завдань, передбачених під час 

реалізації проекту, для учасників 

будуть проведені екскурсії. 

8.3 Антисептик для рук 

спрей Антибакт 100 мл 

(індивідуальний для 

кожного учасника) 

26 шт. 
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