
 

Заява 

Я, Волосюк Тетяна Вікторівна, Президент громадської організації 

«Молодіжна організація студентів «Новий час», подаю для участі у Конкурсі, 

що проводиться Виконавчим комітетом Конотопської міської ради  відповідно 

до розпорядження міського голови №10/1 від 30.03.2016 проєкт неформальної 

освіти – фестиваль  «PROкачай свої можливості». 

До заяви додаються:  

 (перелік додатків). 

- опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання  

проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу; 

- листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів 

громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення 

до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); 

-           інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, 

зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за 

рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела 

фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-

технічну базу та кадрове забезпечення. 

Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, 

містять достовірну інформацію про громадську організацію. 

Підтверджую, що громадська організація «Молодіжна організація 

студентів «Новий час» готова та здатна виконати проєкт неформальної освіти – 

фестиваль  «PROкачай свої можливості»  у вказаний строк та в заявленому 

обсязі. 

Цим гарантую, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок 

бюджетних коштів для реалізації проекту кошти буде повністю використано 

виключно для цілей, визначених проектом неформальної освіти – фестиваль  

«PROкачай свої можливості» відповідно до затвердженого кошторису витрат. 

Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні. 

________________________     __________________ 

  дата                            підпис                ПІБ  

                                     М.П. 

-  

 

 

 

11.11.2021 р.             Т.В. Волосюк 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації  

 

Дата реєстрації :  

Реєстраційний номер :  

 Назва проекту Проєкт неформальної освіти – фестиваль  «PROкачай свої 

можливості» 

Назва організації, що подає 

проектну пропозицію 

Громадська організація «Молодіжна організація студентів 

«Новий час» 

Код ЄДРПОУ організації  35193829 

Пріоритетні завдання, на 

реалізацію яких 

спрямовується проект 

(вказані в оголошенні) 

1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності 

та формування загальнолюдських життєвих 

сімейних цінностей у молоді; 

2. Формування та пропаганда здорового й безпечного 

способу життя – здійснення заходів, спрямованих на 

популяризацію та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоровя; 

3. Створення умов для інтелектуального 

самовдосконалення молоді, творчого розвитку 

особистості; 

4. Розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими людьми знань, 

навичок та інших компетентностей поза системою 

освіти; 

5. Створення сприятливого середовища для 

забезпечення первинної і вторинної зайнятості 

молоді; 

 

Цільова аудиторія проекту  

Учнівська, студентська та працююча молодь Конотопа 

віком від 14 до 35 років. Загальна кількість учасників - 100-

150 людей. 

Юридична адреса 

організації 

Пр.Миру, 26/106, м.Конотоп Сумська обл. 

Поштова / фактична адреса 

організації 

Пр.Миру, 26/106, м.Конотоп Сумська обл., 41600 

Телефон, факс, електронна 

пошта організації, веб-сайт 

 

(05447)-2-51-71, mos.noviy.chas@gmail.com 

ПІБ керівника організації Волосюк Тетяна Вікторівна 

Тел.:(факс) (05447)-2-51-71 

Моб. тел.: +38 096 353 41 46 

E-mail: volosuk2016@gmail.com 

ПІБ керівника проекту Борута Наталія Володимирівна 

Моб. тел.: +38 096 061 87 41 

E-mail: n_boruta@ukr.net 

Загальний бюджет проекту 

(у гривнях) 

17431,5 грн 

Очікуване фінансування від 11905,0 грн 



 

виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 

(у гривнях) 

Залучене 

фінансування/власний 

внесок 

5526,5 грн 

Термін реалізації проекту Травень 2022р 

Адміністративно-

територіальний рівень 

реалізації проекту  

місцевий 

 

 

 

        

1. Анотація  

Здобувати нові знання в рамках неформальної освіти – значить прагнути 

особистісного зростання та розвитку шляхом самостійного пошуку необхідних 

знань. Отримати інформацію, якої не надала традиційна формальна освіта, 

сучасна молодь може сьогодні різними способами: під час занять з 

репетиторами, тренерами, при проходженні онлайн та офлайн-тренінгів, курсів 

тощо.  

Як показує практика, потреба в додаткових знаннях у сучасної людини 

величезна. Інформаційне навантаження, нові професійні вимоги, величезна 

конкуренція в різних сферах життєдіяльності людини постійно вимагають від 

неї нових навичок та знань, які здатні допомогти бути рівноправним членом 

суспільства та йти в ногу з часом. 

Під час здобуття неформальної освіти важлива її ефективність. При цьому один 

і той самий тренінг може слухати 15-річна студентка й 35-літній лікар, і в 

цьому не буде нічого дивного. Здобувати неформальну освіту може будь-хто, 

незалежно від віку, статі чи професії.  

Головні три кити, на яких базується неформальна освіта, - це дія, взаємодія і 

трансформація. Дія передбачає отримання знань під час практичних занять; 

взаємодія передбачає комунікацію як наслідок роботи в невеликих групах, 

колективах;  трансформація – це вміння застосовувати отримані знання на 

власному досвіді. 

Серед конотопської молоді є чимало таких, які хочуть підвищити рівень своїх 

компетентностей та поповнити свій багаж знань. У той же час є й ті, хто 

готовий цими знаннями, досвідом поділитися. Завдання цього проєкту – 

створити умови для того, щоб обидві сторони цього освітнього процесу 

зустрілися. А ще – вивести формат неформальної освіти но новий рівень у 

місті, показати, що місцеві тренери здатні навчити бажаючих новим 

компетентностям не гірше столичних.   

 

2. Опис проекту (програми, заходу)  

2.1.Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект  



 

Конотопській молоді не вистачає місць для отримання нових безкоштовних 

знань, а також місць для реалізації власних ідей. Практично всі 

вузькоспрямовані курси в напрямку особистісного розвитку платні, а тому для 

багатьох недоступні. Проєкт неформальної освіти - фестиваль «PROкачай свої 

можливості» покликаний допомогти проактивній молоді міста 

продемонструвати та реалізувати свій потенціал, отримати потужний заряд 

мотивації, знайти себе. 

Проєкт відкриває широкі можливості для спілкування та зустрічей з людьми, 

які можуть поділитися знаннями з тих напрямків, які цікавлять сучасну молодь. 

Він також дає можливість зібрати в одному місці тих, хто прагне особистісного 

розвитку - молодь, і тих, хто може їм у цьому допомогти – тренерів. 

Наш проєкт – публічний і спрямований на взаємодію активної молоді та 

тренерів, представників бізнесу, освіти, громадських лідерів. Вважаємо, що 

особистісне зростання прогресивної молоді міста неминуче призведе до 

розвитку самого міста, адже ці люди живуть у ньому і прагнутимуть вкладати в 

нього часточку свого потенціалу. 

     2.2. Цільова аудиторія проекту  

     2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики  

До участі в проєкті «PROкачай свої можливості» будуть залучені     

представники органів учнівського та студентського самоврядування, працююча 

та непрацююча молодь міста віком від 14 до 35 років.  

 2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено 

проектом  

Загальна кількість учасників – 100-150 осіб. Планується запросити до участі по 

5 представників шкіл, ЗВО і ДПТНЗ Конотопської територіальної громади, а  

також осіб, які перебувають на обліку в міському Центрі зайнятості відповідної 

вікової категорії. Крім того, планується залучити інших мешканців міста цього 

ж віку до участі у Фестивалі «PROкачай свої можливості» шляхом його 

анонсування через ЗМІ та соцмережі.     

 2.3. Мета та завдання проекту  

Мета: формування в 150 представників молоді міста віком від 14 до 35 років 

активної громадської позиції; створення умов для розкриття її особистісного 

потенціалу шляхом організації змістовного дозвілля. 

Основні завдання, які будуть реалізовані з допомогою проєкту: 

1. Провести відкриття фестивалю у формі панельної дискусії. 

2. Провести фестиваль, який включає три експертні паралелі по три зустрічі 

в кожній (всього 9) та для бажаючих – інтелектуальні ігри на тему 

фінансової та психологічної грамотності. 

3.  Провести закриття фестивалю, підвести підсумки, обмінятися 

враженнями. 

     2.4. Види діяльності та методи виконання проекту 

- Організація круглих столів, тренінгів, майстер-класів, віртуальних 

екскурсій, інтелектуальних ігор, бесід, дискусій, зустрічей з цікавими людьми 

міста відповідно до тематики засідань Фестивалю. 

 



 

     2.5. План виконання проекту  

Етап 

реалізації 

Опис заходів та 

діяльності 

Строк 

викона

ння 

Результат

и 

реалізації 

етапу 

Відповідаль

на особа 

Підготовчий 1. Домовленість із 

адміністаціями 

шкіл, ЗВО, 

ДПТНЗ, Центру 

зайнятості про 

співпрацю у 

межах проєкту та 

залучення до 

участі у проекті 

підлітків та 

молоді. 

2. Збір договорів 

щодо реалізації 

проєкту 

(виготовлення 

поліграфічної 

продукції, 

закупівля 

канцелярських 

товарів, засобів 

індивідуального 

захисту та 

антисептичних 

засобів, води та 

їжі для учасників 

тощо. 

3. Підготовка до 

проведення 

заходу у рамках 

проєкту: 

співпраця з 

експертами та 

тренерами, 

написання плану 

проведення 

занять, 

запрошення ЗМІ, 

виготовлення 

афіш та їх 

розповсюдження, 

анонсування події 

в соцмережах та 

ЗМІ, інші 

організаційні 

заходи. 

01.02.22

-

31.03.22

р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.22

- 

01.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.20

22 - 

квітень 

2022 

Формування 

та 

погодження 

списку 

освітніх 

закладів та 

установ, що 

є 

партнерами 

у проєкті 

 

Наявність 

документації 

для 

здійснення 

проплат за 

послуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовність 

до 

проведення 

заходів у 

рамках 

проєкту 

 

 

Основний. І блок (10.00-11.00).  Проведення  



 

Тривалість – 

1 день. 

Відкриття фестивалю – 

панельна дискусія 

(зустріч учасників з 

експертами фестивалю 

на тему «Секрети 

особистого успіху – 

лайфхаки від 

тренерів») 

 

ІІ блок (11.00-11.40). 
Музично-спортивна 

перерва (колективне 

виконання Зумби) 

 

ІІІ блок.  

І. 12.00- 13.15 (три 

тематичні зустрічі); 

 

13.15-13.30 – обід 

 

ІІ. 13.30 - 14.45 (три 

тематичні зустрічі); 

ІІІ. 15.00 - 16.15 (три 

тематичні зустрічі). 

Проведення експертних 

паралелей (орієнтовні 

теми – можуть бути 

зміни): 

1.  «Чи реально стати 

високооплачуваним 

блогером у Конотопі та 

як заробити на 

соцмережах? 

2. Психологія сімейних 

стосунків – як уникати 

конфліктів 

3. Вплив солодощів на 

здоров’я людини та 

корисні природні 

альтернативи цукру 

4. Як правильно обрати 

професію, щоб не 

залишитись без роботи 

5. Успішне спілкування – 

як навчитися будувати 

стосунки з людьми – 

бесіда з елементами 

тренінгу 

6. «Моє родовідне 

дерево» - вчимося 

складати генеалогічне 

дерево та шукати 

заходу, 

формування 

відповідних 

практичних 

навичок у 

молоді, 

поповнення 

багажу 

знань, 

активна 

участь 

молоді 



 

інформацію про свій 

рід. 

7. Туризм: як 

подорожувати з 

невеликим бюджетом? 

8. Як створити затишок у 

домі своїми руками, 

бесіда з елементами 

майстер-класу 

9. Чи обов’язково бути 

політиком, щоб 

змінити життя у своєму 

рідному місті, селі? 

Дискусія на тему 

громадської активності 

10. Інтелектуальні 

трансформаційні ігри 

(фінансова гра, 

психологічна гра) 

ІV блок.  
16.20-17.20: Закриття 

фестивалю. Вручення 

подяк експертам, обмін 

враженнями, фото 

напам’ять) 

Заключний Поширення в місцевих ЗМІ та 

соціальних мережах 

інформації про реалізований 

проєкт, оголошення подяки 

спікерам. 

До 

30.05.22 

Підведення 

підсумків 

щодо 

результатів 

проєкту 

 

    2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту 
Очікуваний 

результат  

Результативний 

показник   

Спосіб визначення результативного 

показника та джерела інформації   

Згуртування 

людей, готових 

поділитися 

знаннями та 

отримати їх 

Взаємодія 11 експертів 

проєкту та 150 учасників 

Реєстраційні листи учасників фестивалю 

та експертів, стартові анкети учасників 

проєкту, соцмережі та місцеві ЗМІ 

Підвищення 

обізнаності 

учасників в 

напрямку 

соціального та 

правового 

захисту молоді, 

громадської 

активності 

Обізнаність молоді у 

зазначених напрямках;  

кількість зацікавлених 

учасників даною 

тематикою 

 

 

Підсумкове анкетування учасників; 

соцмережі, новини ЗМІ 

 

 

Підвищення 

рівня 

компетентності 

учасників у 

питаннях  

Обізнаність молоді у 

зазначених напрямках;  

кількість зацікавлених 

учасників даною 

тематикою 

Підсумкове анкетування учасників; 

соцмережі, новини ЗМІ 



 

професійного 

зростання, 

фінансової 

грамотності, 

 

Формування 

відповідальності 

за свої дії в 

суспільстві; 

налагодження 

взаємовідносин 

між людьми,  

розвиток 

лідерських 

якостей, 

особистісне 

спілкування 

Обізнаність молоді у 

зазначених напрямках;  

кількість зацікавлених 

учасників даною 

тематикою 

 

Підсумкове анкетування учасників; 

соцмережі, новини ЗМІ 

Розвиток 

інтелектуальних, 

творчих 

здібностей та 

фізичних 

можливостей, 

формування 

здорових звичок 

 

Обізнаність молоді у 

зазначених напрямках;  

кількість зацікавлених 

учасників даною 

тематикою 

Підсумкове анкетування учасників; 

соцмережі, новини ЗМІ 

Усвідомлення 

учасниками ролі 

неформальної 

освіти у 

формуванні та 

становленні 

особистості 

сучасної 

молодої людини 

Схвальні відгуки та 

враження учасників про 

необхідність таких 

заходів 

Фінальне обговорення під час закриття 

фестивалю, створення дерева вражень 

учасниками 

    

Ми розуміємо, що одноденний проєкт не здатен охопити величезну кількість 

представників міської молоді і не вирішить проблему відсутності 

безкоштовної та якісної неформальної освіти в місті, але ми прагнемо 

зробити старт в цьому напрямку і зробити проєкт традиційним та поступово 

задовольнити потребу молоді в якісних знаннях, яких їй не вистачає відповідно 

до вимог сучасного суспільства. 

2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту із      

зазначенням способів та конкретних джерел оприлюднення інформації.  
Сайт КФК СумДУ, сторінка КФК СумДУ та ГО «МОС «Новий час» у 

соцмережах Фейсбук та Інстаграм, місцеве телебачення: ТРК «Вежа» та 

«Правда ТУТ», сайт «КонотопСІТІ». 

    2.8. Перспективи продовження проєкту після завершення періоду 

фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів  та можливі джерела 

фінансування  



 

Можливе подальше продовження проєкту та надання йому статусу 

традиційного щорічного як на базі Класичного фахового коледжу СумДУ, так і 

на рівні міста зі створенням освітнього хабу за умови збереження авторських 

прав КФК СумДУ. Розширення цільової аудиторії в залежності від попиту 

молоді на потребу в даному проєкті. Подальший пошук донорів для проєкту. 

 

    2.9. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту та розподіл 

обов’язків між ними. 

№

п\

п 

Назва організації-

партнера 

Контактна 

особа  (ПІБ, 

посада, тел.) 

Форма 

участі та 

обов’язки у 

межах 

проекту  

Примітки 

1 ПП Янчук  Янчук І.О. Виготовлен

ня афіш 

заходу, 

канцприлад

дя для 

заходу 

 

2 ТРК «Вежа» Голобурда Т.М. Висвітленн

я окремих 

етапів та 

підсумків 

проєкту в 

новинах 

 

3 Канал «Правда ТУТ» Гришин І. Висвітленн

я окремих 

етапів та 

підсумків 

проєкту в 

новинах 

 

4 Сайт «Конотоп СІТІ» Кривулько А. Висвітленн

я окремих 

етапів та 

підсумків 

проєкту в 

новинах 

 

 
 

Інформація про діяльність організації 

1. Назва організації та організаційно-правова форма – Громадська організація 

«Молодіжна організація студентів «Новий час», юридична 

2. Дата створення організації – 26 червня 2006 р. 

3. Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статусу організації: 

Основною метою діяльності МОС «Новий час» є розвиток молодіжного руху, 

проведення молодіжних акцій та сприяння самореалізації та вихованню молоді. 



 

Основними завданнями МОС «Новий час» є: 

- співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємствами, організаціями, установами, закладами та об'єднаннями; 

- розвиток молодіжного руху в місті Конотоп; 

- сприяння самореалізації молоді міста; 

- забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів; 

- участь у формуванні та реалізації молодіжної та культурної політики держави та 

регіону; 

- забезпечення координації дій членів Організації; 

- проведення молодіжних акцій в місті Конотоп та за його межами; 

- розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями та їх 

об'єднаннями з метою реалізації завдань та цілей Організації. 

 

4. Досвід діяльності організації з тематики проекту та  результати такої діяльності (до 3-

х абзаців) 

Молодіжна організація студентів «Новий час» має певний досвід роботи з даної 

тематики: 

 Реалізація проекту формування життєвої компетентності підлітків «Здоровий 

вибір»; 

 Реалізація проекту просвіти молодих виборців «Відповідальне студенство» 

(виготовлення та розповсюдження соціальної реклами для молоді); 

 соціальний проект для мешканців гуртожитків вузів області «Форумгурт»;  

 соціальний проект для мешканців гуртожитків вузів області «Благо»; 

 проект «Відповідальне студентство»; 

 Форум представників студентського  та учнівського самоврядування м. Конотоп 

«Майстерня лідерів»; 

 Молодіжний соціальний проєкт «Майстерня лідерів». 

5. Досвід  виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років 

за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування: 
№ Назва проекту 

(програми, 

заходу) 

Сума 

фін.підтр

имки,  

грн 

Джерела 

фінансування 

Період  

виконан

ня 

Короткий опис  

(3-4 речення) проекту 

2. Молодіжний 

соціальний проєкт  

«Майстерня 

лідерів» 

9045 Конотопська 

міська рада 

2019 р. Підвищити рівень освіченості 40 

представників учнівського та 

студентського самоврядування 

міста Конотоп віком від 13 до 22 

років у питаннях практичного 

лідерства шляхом залучення до 

«Майстерні лідерів» (5 практично 

значущих майстерень для 

представників студентського та 

учнівського самоврядування 

освітніх закладів міста: 

«Майстерня психологічної 

стійкості», «Майстерня 

соціального захисту», 

«Майстерня саморепрезентації та 

ораторського мистецтва», «ІТ-

технології у становлення 

сучасного лідера», «Майстерня 

бізнес-планування»).   

2 Молодіжний 

соціальний проєкт  
7418 Конотопська 

міська рада 

2020 р. підвищити рівень освіченості 40 

представників учнівського та 



 

«Майстерня 

лідерів» 

студентського самоврядування 

міста Конотоп віком від 13 до 22 

років у питаннях практичного 

лідерства шляхом залучення до 

«Майстерні лідерів» (5 практично 

значущих майстерень для 

представників студентського та 

учнівського самоврядування 

освітніх закладів міста: 

(«Управління конфліктними 

ситуаціями», «Соціальна 

відповідальність управлінця», 

«Стартапи: від ідей до реалізації», 

«Медіаграмотність», «Мистецтво 

переконання та володіння 

аудиторією»).   

  

6.  Матеріально-технічна база 

Наявність власного (орендованого – із зазначенням джерел оплати оренди офісу на 

період реалізації проекту (програми, заходу), офісної техніки (із зазначенням виду  та 

кількості) інших ресурсів організації. 

 Офіс за адресою м. Конотоп Сумської обл., пр. Миру 26/106 

 Проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

7. Кадрове забезпечення 

ПІБ  Посада та основні 

обов’язки у організації  

Кваліфікація  Досвід роботи (3-4 

речення)  

Гребеник Т.В. 

Член правління  Освіта вища, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, магістр з 

управління навчальним 

закладом 

15 років 

Волосюк Т.В. 

Президент ГО «Новий 

час» 

Освіта вища, магістр 

менеджменту 

організацій, соціально-

правовий захисник 

15 років 

Яшина Т.В. 

Віце-президент  Освіта вища, 

технологія 

машинобудування та 

сертифікація продукції 

7 роки 

Борута Н.В. 

Координатор проєктів Освіта вища, викладач 

української мови та 

літератури, журналіст 

3 роки 

Юрченко О.В. 
Координатор проєктів Освіта вища, 

практичний психолог 

5 років 

Бібик Ю.В. 

Заступник директора з 

ВР КФК СумДУ, 

координатор проєктів 

Освіта вища, 

соціальний педагог, 

практичний психолог в 

закладах освіти 

7 років 

Сабаніна Л.Є. 

Координатор 

молодіжних проектів, 

керівник фізичного 

виховання КФК СумДУ 

Освіта вища, викладач 

фізичного виховання 

15 років 

Студентська Члени ГО «Новий час» Члени студпарламенту, 1-4 роки 



 

молодь студентської 

профспілки та 

представники активів 

груп 

 

 

________________________       

 ________________________ 

      дата       

      підпис (П.І.Б., посада)   

 М.П. 

 


