
Участь у Міжнародному проекті Корпусу Миру 
«Молодіжний розвиток» 

Кредо: Молодь – це міст, що поєднує континенти!



Корпус Миру США в Україні
Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли український Президент Леонід Кравчук та 

американський Президент Джордж Буш підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру США в 

Україні.

9 квітня 2013 року підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством молоді і спорту України та 

Корпусом Миру США в Україні. Документ підписали Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін і 

виконуючий обов’язки директора Корпусу Миру США в Україні Марк Нілес.  

З 2005 року за спільної ініціативи Уряду України та Корпусу Миру США та участі Міністерства України у 

справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки України, реалізується проект "Молодіжний розвиток" 

Корпусу Миру США в Україні.

Метою проекту є краща підготовка дітей та молоді до участі у соціальному та економічному житті сучасної

України через залучення у проекти і заходи, що націлені на розвиток навичок, пов’язаних з фізичним та емоційним

здоров’ям, переходом до самостійності та професійної діяльності, а також виховання активної громадянської

позиції.

Оновлений проект "Молодіжного розвитку" передбачає роботу за трьома напрямами: 

• пропагування здорового способу життя;

• розвиток навичок, пов’язаних з професійною діяльністю;

• виховання активної громадянської позиції.



Урочиста посвята у волонтери Корпусу Миру США в Україні

Листопад 2017 року



Game time
(ігровий час )



Speaking club



Reading club



Грудень 2017 року

Акція «Secret Santa»



Регіональний етап Міжнародного конкурсу 
креативного письма з англійської мови "Write On!»

для учнів ЗНЗ

Лютий 2018 року



Регіональний етап Міжнародного конкурсу креативного 
письма з англійської мови "Write On!»

для учнів ЗНЗ y 2020 p.



Нагородження переможців обласного етапу



Загальношкільний 
конкурс на кращу 

валентинку

Лютий 2018 року



Movie time



Участь у проекті 
Books 4 Everyone

У рамках співпраці з волонтерською громадською

організацією Darian Book Aid, зокрема участі у проекті

Books 4 Everyone, учні закладу отримали дитячі книжки

для початкової школи: комікси, енциклопедії, казки.

Червень 2018 року



Співпраця з центром «Вікно в Америку»
при ПОУНБ імені І.П. Котляревського

Лютий 2018 року



Шкільний конкурс
«Мама, тато, я  - спортивна сім’я»

Квітень 2018 року



Участь у проекті 
Books 4 Everyone

У рамках співпраці з волонтерською громадською

організацією Darian Book Aid, зокрема участі у проекті

Books 4 Everyone, учні закладу отримали дитячі книжки

для початкової школи: комікси, енциклопедії, казки.

Червень 2018 року



Фестиваль Майстерня міста «Моя Полтава - моє майбутнє» ,
спортивно-екологічна акція «Прибираємо територію та зайві кілограми» 

за підтримки проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»

Вересень 2018



Виставка поробок з вторсировини
«Нове життя старим речам»

Жовтень 2018 року



Halloween Fashion Show

Жовтень  2018



2019



Saint Valentine’s Day



Workshop for teachers



Спільне дозвілля



Участь у тренінгах Корпусу Миру 
США в Україні


