
 
 

 

 
  

Цей документ видано за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного 
співробітництва європейського інструменту сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. За зміст цього документа 

відповідальним є ГО "Лінія102.Юа", Державний Східноєвропейський університет у Перемишлі та ФРГО 

"Західноукраїнський ресурсний центр". Зміст документа, за будь-яких обставин, не відображає позицію Європейського 
Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва європейського 

інструменту сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр. 
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Історико-культурний візит української та польської молоді  

об’єктами спільної історичної спадщини 

Funded by 
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Funded by 
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УМОВИ УЧАСТІ У ЗАХОДІ 

Вимоги до учасників 

Ти можеш прийняти участь у заході, якщо твій вік – 18-23 роки, ти маєш закордонний паспорт, є 

студентом університету, коледжу чи училища на території Львівської області чи Підкарпатського воєводства 

та громадянином України чи Польщі. 

 

Вимоги до есе та його оцінювання. 

Есе повинно бути написано тобою особисто (без співавторів) українською чи польською мовою про 

одну з пам’яток, перелік яких наведений у таблиці. Есе повинно містити від 6000 до 20000 друкованих знаків, 

що відповідає 3-10 сторінкам тексту формату А4, надрукованим шрифтом кеглем 14 з інтервалом 1,5 пункти 

(без врахування фото). 

У есе рекомендуємо (хоча це і не обов’язково) відобразити наступні розділи: 

- короткий вступ; 
- загальний опис об’єкта; 

- історія його створення; 

- цікаві історичні факти; 

- сучасний стан об’єкта; 

- твої думки щодо його збереження та популяризації; 

- короткий висновок; 

- список використаних джерел. 

Думаємо, що ти згоден з думкою, що чужого без дозволу брати не можна, тому в есе вітається виклад 

своїх власних думок і досліджень. Якщо без запозичення тексту неможливо обійтися – подай посилання на 

джерело. Це стосується також і фотографій – вітається використання зроблених власноруч, а якщо ти 

запозичив фотографію – дай посилання на джерело і переконайся, що автор не заперечує щодо 

використання цього фото. Ми також це будемо перевіряти і відповідно оцінювати, оскільки ми поважаємо 

як чужу, так і твою працю. 

Зверни увагу, що окремі пам’ятки уже й у теперішній час є популярними і про них уже багато написано, 

а окремі – незаслужено забуті. Тому кожна пам’ятка має свій додатковий бал до оцінки, який ти знайдеш у 

таблиці. Також ти отримаєш додаткові бали, якщо писатимеш про пам’ятки, які знаходяться на території 

країни, відмінної від країни твого громадянства а також, якщо ти напишеш есе мовою, яка відмінна від мови 

твого громадянства. 

Ну і звичайно ж, фахівцями-мовниками буде оцінюватись стиль, зміст та граматика тексту. 

Якщо ти погоджуєшся з умовами, заповни форму за посиланням, яке наведено нижче і  

приступай до роботи. Пам’ятай, що есе потрібно надіслати на електронну пошту hungalrail@gmail.com  

до 31 липня 2021 року. 

Посилання на реєстраційну форму: ПОСИЛАННЯ. 

 

Перелік об’єктів спільної культурної та історичної спадщини та бали за написання есе про них 

Об’єкти на території Польщі Об’єкти на території України 

Назва об’єкта Бал Назва об’єкта Бал 

Вокзал станції Перемишль-Головний 5 Будівля станції Нижанковичі 10 

Будівля станції Перемишль-Баконьчице 10 Будівля залізничної зупинки Нове Місто 15 

Будівля станції Пікуліце 15 Будівля станції Добромиль 5 

Будівля залізничної зупинки Германовіце 20 Будівля вокзалу станції Хирів 5 

Будівля та платформа залізничної зупинки 

Мальховіце 
20 Церква св. Параскеви Пятниці у Старяві 20 

Вокзал та платформа станції Кросценко 15 Палац родини Грім у Нижанковичах 5 

Вокзал станції Устрики-Долішні 10 Будівля мерії у Нижанковичах 10 

Палац Любомирських у Перемишлі 5 Церва св. Мартина у Новому Місті 10 

Водонапірна вежа на станції Перемишль 20 Ратуша у Добромилі 10 

Будівля локомотивного депо на станції 

Перемишль-Баконьчице 
20 Преображенська церква у Добромилі 15 

Металевий міст на залізничній лінії 102 біля 

входу у фортецю Перемишль 
20 Церва Різдва св. Марії у Хирові 5 

Форт Перемишльської фортеці у Негрибці 5 
Церква святого Андрія Апостола в 

Пацьковичах 
20 

Форт Перемишльської фортеці у Германовіце 5 Церква Святого Миколая у Рожевому 20 

Церква св. Онуфрія у Посаді Риботинському 15 Церква Святого Сімейства у Грабівниці 20 

Церква Різдва Пресвятої Богородинці у 

Кросценко 
10 Церква Успіння у Боршевичах 20 

Церква Рідзва Пресвятої Богородиці у 

Лісковатому 
10 Церква Різдва св. Марії у Терло 15 

Бали за інші показники 

Показник Бал 

Максимальний бал за граматику 15 

Максимальний бал за стиль написання, зміст та оформлення 15 

Додатковий бал за написання мовою, відмінною від мови громадянства 15 

Додатковий бал за написання про об’єкт, який знаходиться у країні, відмінній від країни 

громадянства 
10 

Додатковий бал за використання фото, зроблених власноруч 10 

Додатковий бал за використання результатів власних досліджень, а саме опитувань 

мешканців, пошук інформації у джерелах, які не представлені у мережі інтернет, архівах, 

музеях (з обов’язковим вказанням джерела) 

15 
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