
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОЄКТ “ШКОЛА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МХП” 

  

 I. Загальні положення 

1.1.  Проєкт “Школа сталого розвитку” – це освітній проєкт для шкіл 

(надалі – Проєкт), який реалізується компанією МХП у партнерстві із 

Центром “Розвиток КСВ”.  

1.2. Проєкт проводиться для дітей віком 10-12 років, учнів та учениць 

5-тих класів, з метою формування сталого мислення та свідомого 

ставлення до навколишнього середовища, своєї родини та друзів, та 

громади в цілому. Основна мета Проєкту — розуміння дітей, 

вчительської спільноти та батьків, що їх сьогоднішні дії мають вплив 

на своє майбутнє та наступних поколінь 

1.3.  Школа сталого розвитку – це Школа, де Цілі сталого розвитку* 

інтегровані в процес навчання. 

*Цілі сталого розвитку було прийнято 25-27 вересня 2015 року (далі — ЦСР). 

Вони налічують 17 Глобальних цілей зі 169 завданнями для подолання 

бідності, нерівності та кліматичних змін. В Україні затверджено національні 

показники, які включають 86 завдань національного розвитку та 172 

показники для їх моніторингу. У вересні 2019 року Президент України видав 

Указ щодо закріплення ЦСР як орієнтирів для розроблення програмних 

документів. 

1.4.  Основними завданнями Проєкту “Школа сталого розвитку” є: 

·  визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали 

пріоритетним напрямом у своїй діяльності інтеграцію Цілей 

сталого розвитку у навчання; 

·  формування у дітей 10-12 років та їх батьків позитивної мотивації 

до сталого мислення, в тому числі свідомого ставлення до свого 

здоров’я та безпеки, майбутню професію та життя, довкілля та 

громаду; 

·  впровадження інноваційних освітніх рішень щодо Цілей сталого 

розвитку та заохочення дітей та вчительської спільноти до 

інтерактивного навчання. 



1.5. У 2020-2021 навчальному році Проєкт “Школа сталого розвитку” 

буде реалізований як пілотний у 3 школах трьох населених пунктів — 

Канів, Миронівка та Ладижин. Після пілотування позитивний досвід 

проєкту буде поширено на інші школи в регіонах присутності МХП.  

 

II. Учасники та учасниці Проєкту 

2.1. Учасниками Проєкту є загальноосвітні навчальні заклади, які 

розташовані у трьох населених пунктів — Канів, Миронівка та Ладижин. 

2.2. Для участі у Проєкті школи населених пунктів Канів, Миронівка та 

Ладижин мають заповнити реєстраційну форму та продемонструвати 

свою мотивацію щодо участі в Проєкті та плани щодо подальшої 

інтеграції результатів Проєкту. 

2.3. Реєстрація учасників відбувається з 19 листопада 2020 року до 24 

листопада 2020 року за посиланням http://shorturl.at/rxPT3 
 

2.4. На основі заповнених реєстрацій буде проведено відбір трьох шкіл. 

Основними критеріями для відбору шкіл є мотивація школи, команда 

проєкту та подальші плани.  

2.5. Відбір шкіл для участі у проєкті “Школа сталого розвитку” 

здійснюватиметься експертами МХП та Центру “Розвиток КСВ”. 

  

III. Умови, строки проведення Проєкту. 

3.1. Проєкт “Школа сталого розвитку” буде проведено за наступним 

графіком:  

● Реєстрація шкіл - 19 листопада 2020 - 24 листопада 2020; 

● Відбір шкіл - 25 листопада 2020; 

● Реалізація проєкту - 30 листопада 2020 - 15 травня 2021.  

3.2. Цільовою аудиторією проєкту є діти віком 10-12 років, які 

навчаються у 5-тих класах, вчительська спільнота і батьки. 

3.3. Проєкт буде проведено протягом 7 місяців, кожен з яких буде 

присвячено Цілям Сталого розвитку, важливим для МХП, а саме: 

http://shorturl.at/rxPT3


● Ціль №3 “Міцне здоров'я”;  

● Ціль 8 “Гідні робочі місця”;  

● Ціль 11 “Сталі міста та громади”;  

● Ціль 6 “Чиста вода”;  

● Ціль 7 “Чиста енергетика”;  

● Ціль 17 “Партнерство”. 

3.4. В рамках проєкту експерти/ки та співробітники/ці МХП виступлять 

кураторами/ками 5-тих класів, та проводитимуть лекції для дітей, 

челенджі та обиратимуть переможців челенджів. 

3.5. Проєкт передбачає роботу з вчительською спільнотою через 

команду Проєкту, яку буде визначено Школою (надалі — Проєктна 

команда). Проєктна команда складатиметься із 3-5 вчителів/ьок, які 

будуть працювати із дітьми 5-тих класів з розробки інноваційних рішень. 

Передбачається проведення вебінарів та лекцій для Проєктних команд 

обраних шкіл та окремі індивідуальні призи. 

3.6. В рамках Проєкту також передбачаються зустрічі та робота з 

батьками через проведення лекцій із важливих питань, як-то: 

збалансоване харчування, безпека дітей, та інші. 

3.7. Кращий досвід в рамках Проєкту буде переведено в онлайн-курс 

для вчительської спільноти шкіл “Цілі сталого розвитку: як інтегрувати в 

навчання”. 

 

IV. Механіка Проєкту 

4.1. Школи-учасники Проєкту мають зібрати листи-згоди від батьків 

дітей, які навчаються у п’ятому класі щодо участі у проєкті “Школа 

сталого розвитку”. 

4.2. Проєкт розпочнеться урочистим відкриттям, на якому буде 

представлено Проєкт та його правила, а також продемонстровано 

важливість роботи із Цілями сталого розвитку. Після чого, відбудеться 

окреме заняття для учнів та учениць п’ятих класів обраних шкіл-

учасниць Проєкту. 



4.3. На початку кожного місяця для п’ятих класів відбуватиметься Лекція 

від співробітника/ці МХП та експерта/ки з певної Цілі сталого розвитку.  

4.4. Після лекції учням та ученицям п’ятого класу буде дано челендж, 

який вони повинні виконати. Всі учасники/ці челенджу отримують “зірку”. 

За краще виконання челенджу учасник/ця отримують додаткову “зірку” 

та приз. Рішення про те, хто найкраще виконав завдання, будуть 

приймати співробітники/ці МХП-волонтери/ки Проєкту. Загальна 

кількість “зірок”, які може отримати учень протягом навчального року, - 

15. Зірки будуть надано індивідуально, хоча протягом року будуть і 

командні челенджі для класу. 

4.5. Додатково, з учнями/цями п’ятих класів буде працювати Проєктна 

команда, що складатиметься з вчителів та вчительок різних предметів. 

Мета їх роботи — розробити інноваційні продукти із Цілей сталого 

розвитку. З Проєктною командою Школи буде проведено додаткові 

лекції з дизайн-мислення від співробітників/ць МХП та додаткові зустрічі 

для реалізації інноваційних ідей у школах.  

4.6. Більшість активностей Проєкту запланована онлайн, через 

ситуацію із COVID-19. У разі зміни ситуації, Школи-учасниці буде 

повідомлено додатково про нові формати активностей. 

 

V. Очікувані результати 

4.1. Школи-учасниці Проєкту отримають сертифікат – “Школа сталого 

розвитку”. В результаті проєкту буде сформовано Спільноту Шкіл 

сталого розвитку. 

4.2. Учасники/ці Проєкту — школярі та школярки п’ятих класів — та їх 

батьки отримують знання та навички, що сприятимуть покращенню їх 

благополуччя та благополуччя громади, в яких вони мешкають. Ці 

знання допоможуть сформувати навички сталого мислення. 

4.3. В рамках Проєкту буде розроблено навчально-методичні матеріали 

для формування позитивної мотивації дітей, вчительської спільноти та 

батьків до сталого мислення. 



Школярі та школярки, які пройдуть всі челенджі, стануть Чемпіонами 

цілей сталого розвитку, і отримають заохочувальні призи. Активні 

вчителі/ьки та учасники/ці Проєктних команд, також отримають 

заохочувальні призи.  

  

V. Нагородження переможців 

6.1. Учасники проєкту отримають сертифікат Школа сталого розвитку. 

6.2 Школярі та школярки, які пройдуть всі челенджі, стануть Чемпіонами 

цілей сталого розвитку, і отримують заохочувальні призи.  

6.3 Активні вчителі/ьки та учасники/ці Проєктних команд, також 

отримають заохочувальні призи.  

 

VI. Персональні дані 

6.1. Організатори є власником персональних даних всіх Учасників, 

зібраних в рамках Проєкту. 

6.2. Школа-учасник Проєкту своєю участю в Проєкті підтверджує, що 

надає свою згоду Організаторам на збір, обробку, розповсюдження 

та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних 

даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом 

України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками, 

будуть оброблятися виключно з метою реалізації Проєкту та виконання 

вимог законодавства України, в тому числі податкового. 

6.3. Школа-учасник Проєкту мають право на доступ до своїх 

персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх 

видалення шляхом направлення відповідної письмової вимоги 

Організаторам, на мейл case@csr-ukraine.org 

6.4. Персональні дані зберігаються до моменту направлення письмової 

вимоги школи-учасника щодо їх видалення. 

 



6.5. У разі отримання від школи-учасника Проєкту письмової вимоги 

щодо видалення їх персональних даних, чи відкликання згоди на збір та 

обробку її персональних даних, такий Учасник не допускається до 

подальшої участі у Проєкту та/або до отримання призів. 

6.6. Обробка персональних даних охоплює збір персональних даних під 

час подання школами-учасниками заяви на сайті Проєкту та передбачає 

здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, 

фільтрування, уточнення і видалення. Організатори забезпечують 

захист персональних даних, наданих кожним Учасником, від незаконної 

обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства 

України. Організатори мають право передавати персональні дані 

учасників третім особам з метою виконання умов даних правил та з 

метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Проєктом. 

Учасники погоджуються з тим, що Організатори не зобов’язані 

повідомляти Учасникам про таких третіх осіб, в тому числі за межами 

території України з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

VII. Контактні особи 

Зі сторони МХП: 

·  Анастасія Соботюк, Директорка Департаменту зі зв'язків з 

інвесторами МХП, 050 339 29 99, a.sobotyuk@mhp.com.ua 

Зі сторони Центру “Розвиток КСВ”: 

·  Марина Саприкіна, керівниця Центру, 044 292 02 48, 

case@csr-ukraine.org 

  

  

  

 


