
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ I НАУКИ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

До справи № 04-1438
Від 24.09.2021

II. СОКУЛЬСЬКІЙ 
Л. КОМІСАРОВІ!!

В. ШУЛЯРУ

Для відпрацювання.

Термін: до 05.10.2021
Алла ВЕЛІХОВСЬКА



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РЕЗОЛЮЦІЯ
До документа №4456/05-35/2-21 від 23.09.2021

Для відпрацювання в установленому порядку та забезпечення інформування 
МОН

Головний: 
Веліховська А. Б.

Термін 07.10.2021

Заступник голови 
облдержадміністрації

24.09.2021 О.О. ТРАІІТЛІ

ДЕПАРТАМЕНТ 0С8ІТИ І НАУКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РЕЗОЛЮЦІЯ
До документа №4456/05-35/2-21 від 23.09.2021

Для відпрацювання в установленому порядку та забезпечення інформування 
МОН

Головний:
Трайтлі О.О.

Термін 08.10.2021

Голова
облдержадміністрації

23.09.2021 В.О. КІМ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Ну. No

від"._______ ' .20.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Директорат європейської інтеграції, 

бюджетування та узгодження політик
пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044) 481 47 55, e-mail: StratDG@mon.gov.ua

Обласні, Київська міська 
державні адміністрації

Про проект «Вивчай світ —> Рекламуй Україну» 
(«Discover the world —» promote Ukraine!»)

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України започатковує посткросинг-проєкт 
під назвою «Вивчай світ —> рекламуй Україну!» («Discover the world —» promote 
Ukraine!») з метою популяризації України в світі та створення за допомогою 
проекту обміну листівками між українськими школярами, студентами 
з іноземцями (https:.//www.postcrossing.com/). Реалізований проект сприятиме 
розвитку міжособистісних та культурних зв’язків, організації в закладах освіти 
пунктів посткросингу, підтримуватиме розвиток самоврядування серед школярів 
та студентів. Спілкування за допомогою посткросингу сприяє формуванню 
толерантного ставлення до представників інших культур, зближення людей 
різних національностей, розширенню світогляду, подолання мовних 
і просторових меж.

На першому етапі проекту запрошуємо долучитися до формування 
бази листівок (за вимогами, що додаються), які рекламують та 
розповідають про Україну (культуру, архітектуру (фото фасадів будівель 
закладів освіти, культури), історію тощо), шляхом надсилання фотографій 
до МОН для подальшого виготовлення брендованих носткросинг-листівок. 
Також просимо поінформувати та залучити до участі в проекті представників 
закладів освіти, культури та мистецтв.

Сертифікат: 008е589300209laa000000047b3000f9e7d9e258
Підписувані Пижов Олександр Михайлович
Дійсний: з 14.01.2021 13:14 по 14.01.2023 13:14
Цифрова позначка часу: 23.09.2021 14:54:22
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Наступним етапом проекту буде розробка дизайну й виготовлення на 
основі надісланих фотографій брендованих посткросинг-листівок та марок, з 
подальша розповсюдженням.

Третій етап - обмін листівками між школярами та студентами по всьому 
світу. Школярі та студенти матимуть можливість використовувати розроблені 
брендовані посткросинг-листівки, популяризувати та рекламувати Україну 
у всьому світі, разом із цим відкриватимуть нові країни та культури, 
покращуватимуть знання іноземних мов, будуть розширювати світогляд.

За результатами 2021-2022 навчального року всі бажаючі учасники 
проекту зможуть поділитися своїм досвідом посткросингу, враженнями від 
спілкування з іноземцями, а також матимуть нагоду представити власні колекції 
зібраних листівок.

Додаток: на 1 арк.

З повагою

Генеральний директор Олександр ІІИЖОІІ

Дарина Веренчик (044) 481 32 82
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Додаток до листа Міністерства 
освіти і науки України

Усіх бажаючих долучитися до проекту «Вивчай світ —> Рекламуй Україну» 
(«Discover the world —» promote Ukraine!») просимо надсилати фото (аерофото) 
місцевих закладів освіти, архітектурних, історичних пам’яток, арт - об’єктів та 
визначних пам’яток культури і мистецтва. Відібрані фотографії будуть 
надруковані на листівка для посткросингу та розповідатимуть про Україну 
світові.

Термін подачі фотографій до 10 жовтня 2021 року за покликанням 
відповідно до таких вимог:

якість фото 72 dpi, розмір 3840 х 2560;
короткий опис до фото українською та англійською мовами (до 200- 

230 символів);
з метою захисту авторських прав просимо надсилати фотографії з 

ім’ям автора на зображенні.
За додатковою інформацією просимо звертатися за електронною адресою 

postcrossingmon@gmail.com.
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