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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ                

        
        Обласні, Київська міська
        державні адміністрації 

        Керівникам  навчальних
закладів 

Про організацію міжнародної просвітницької 
поїздки «Культурно-освітня та 
соціально-гуманітарна співпраця»

Відповідно до Плану спільних заходів Мінкультури та Всеукраїнської
молодіжної  громадської  організації  «Серце  до  серця»  на  2016-2021  роки,
затвердженого  24.03.2016,  з  метою  розвитку  волонтерського  руху,  участі  у
міжнародному  семінарі,  обговорення  перспективи  реалізації  спільних
міжнародних  гуманітарних  проектів,  а  також  ознайомлення  з  культурною
спадщиною  європейських  країн,  з  25  вересня  по  3  жовтня  2019  року
заплановано  міжнародну  просвітницьку   поїздку  «Культурно-освітня  та
соціально-гуманітарна співпраця» до  Угорщини, Словенії, Італії та Ватикану
(програма поїздки додається). 

Взяти  участь  у  зазначеній  поїздці  запрошуються  представники
районних, міських, обласних державних адміністрацій, представники закладів
культури,  освіти,  охорони  здоров’я,  соціально-гуманітарної  сфери,  органів
місцевого  самоврядування,  служб  у  справах  дітей,  громадських  організацій,
інші зацікавлені спеціалісти тощо.

Витрати  на  проживання,  харчування  та  проїзд  передбачаються  за
рахунок  учасників  поїздки.  За  підсумками  участі  у  поїздці  видаються
сертифікати міжнародного зразка. 

Просимо  поінформувати  зацікавлені  структурні  підрозділи,  районні
державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, представників закладів
культури,  освіти,  охорони  здоров’я,  органів  місцевого  самоврядування,
соціально-гуманітарної сфери, ЗМІ про зазначену вище поїздку. 

Додаткова  інформація  та  реєстрація  учасників  за  телефонами:
(044)  501-01-15,  (067)  407-77-98,  (063)  737-40-47,  (050)  447-49-68,
(093) 214-64-17, (097) 908-52-28. Кількість місць обмежена. 

Додаток: 2 арк.

Державний секретар                                                       Ростислав КАРАНДЄЄВ

Халюк, 234-90-44



Додаток 
до листа Мінкультури України
від 24 квітня 2019 року 
№ 663/19-2/15-19

Орієнтовна програма міжнародної 
просвітницької поїздки «Культурно-освітня та соціально-гуманітарна співпраця» 

до Угорщини, Словенії, Італії та Ватикану 
25 вересня – 3 жовтня 2019 року

Дата Час Захід

25.09.2019
середа

8.30 Виїзд з м. Мукачево (від залізничного вокзалу)

9.20-19.30
Перетин державного кордону Україна-Угорщина. 
Переїзд до м. Кестхей (Угорщина)  

19.00-20.00 Вечеря
20.00-21.00 Поселення у готель, вільний час 

26.09.2019
четвер

7.00-9.00 Сніданок, звільнення готелю

9.00-10.30
Семінар  «Системи  освіти,  культури  й  охорони  здоров’я
Угорщини: сучасні тенденції розвитку галузі й можливості» 

10.30-12.30 Екскурсія «Кестхей – місто музеїв і фестивалів»
13.00-14.00 Обід 
14.00-19.00 Переїзд до м. Любляна (Словенія)

19.00-22.00
Екскурсія «Вечірня Любляна на перехресті доріг, культур і 
легенд… », вільний час

22.00-23.00 Поселення у готель

27.09.2019
п’ятниця

7.00-9.00 Сніданок, звільнення готелю
9.00-13.00 Переїзд до м. Венеція (Італія) 
13.00-14.00 Обід
14.00-15.00 Поселення у готель 
15.00-21.00 Екскурсія  «Венеція  –  місто  в  обіймах  моря  або  подих

італійської закоханості», вільний час 

28.09.2019
субота

7.00-8.00 Сніданок, звільнення готелю
8.00-12.30 Переїзд до м. Флоренція (Італія) 
12.30-13.30 Обід

13.30-17.00
Екскурсія «Флоренція – найкрасивіше місто Італії – столиця
регіону Тоскана», вільний час

17.00-21.00 Переїзд до м. Рим (Італія). Поселення у готель

29.09.2019
неділя

7.00-8.30 Сніданок

8.30-11.00
Відвідування Музею медицини Італійської Республіки, 
ознайомлення з історією і становленням італійської медицини 

11.00-13.00 Екскурсія «Рим – місто надзвичайної величності та вічності»
13.00-14.00 Обід

14.00-20.30
Екскурсія «Столиця сонячної Італії – Рим – одне з 
найстародавніших міст світу», вільний час 

30.09.2019
понеділок

7.00-8.00 Сніданок, звільнення готелю 

8.00-12.00
Екскурсія «Ватикан – найменша незалежна держава світу – 
центр Римо-католицької церкви – резиденція Папи Римського»,
вільний час 

12.00-20.00 Переїзд до м. Верона (Італія)

20.00-21.00
Поселення у готель 



01.10.2019
вівторок

7.00-8.00 Сніданок, звільнення готелю

8.00-13.00
Екскурсія «Верона – місто Ромео та Джульєтти – світова 
спадщина ЮНЕСКО», вільний час

13.00-21.00 Переїзд до м. Марібор (Словенія). 
21.00-22.00 Поселення у готель

02.10.2019
середа

7.00-8.30 Сніданок, звільнення готелю 

8.30-10.30
Зустріч-презентація  в  Університетському  клінічному  центрі
м.Марібор  (Словенія)  або  відвідування  Медичного  центру
«Рогашка» (курорт «Рогашка-Слатіна», Словенія)

11.00-14.00 Екскурсія «Марібор – казкове та комфортне місто Словенії»

14.00-22.00
Переїзд  до  м.  Мезйокйовешд  (Угорщина).  Можливе
відвідування виноробні у «Долині чарівних жінок» (м. Егер). 
Поселення у готель 

03.10.2019
четвер 

7.00-8.30 Сніданок

8.30-9.00
Спільна зустріч, вручення свідоцтв за підсумками участі 
у міжнародній культурно-освітній поїздці, звільнення готелю

9.30-18.00 Переїзд в Україну (м. Ужгород). Проходження кордону
18.00 Приїзд до залізничного вокзалу в м. Ужгород (Україна)


