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Звіт за підсумками проведених воркшопів 

 У рамках другого етапу проекту «Підтримка молоді як імпульс для зміцнення 
демократії в Україні», що стартував 01.05.2016 за підтримки Міністерства закордонних 
справ Німеччини та фракції Зелених/Європейського вільного альянсу в 
Європарламенті, було проведено вісім воркшопів для школярів та студентів у 
чотирьох містах України – Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. До участі у 
заходах були запрошені студенти 2-5 курсів та школярі 9-11 класів, що зацікавлені в 
темах євроінтеграції, policy making та policy research. 

Старт другого етапу заходів відбувся у Харкові 25.10.2016 з воркшопу для студентів «ВІД 
0 ДО 1. ЗМІНЮЙ ТА ВПЛИВАЙ!», що був присвячений участі молоді в суспільному житті в 
Україні та ЄС. У заході, який пройшов у Харківському національному економічному 
університеті, взяли участь близько 20 студентів різних факультетів і спеціальностей. 
Говорили як про молодіжну політику, так і про актуальні нині освітні програми і проекти. 
Пані Озлем Гюндогду (Özlem Gündogdu), лекторка Німецької служби академічних 
обмінів DAAD, розповіла про свою роботу, поділилася планами DAAD і запросила 
студентів до участі у проектах служби. Не менш захопливим та цікавим для студентів був 
тренінг від Дар’ї Сєдих, координаторки проекту «Імпульс Змін» з сase-study «Способи 
участі молоді у соціальному житті». Працюючи в групах, студенти висловлювали свої ідеї 
щодо можливих проектів, створювали і представляли їх шаблони та радилися, як і де 
знайти фінансування для їх втілення.  

26.10.2016 у Харківському національному економічному університеті відбувся наступний 
воркшоп «ВІД 0 ДО 1. ЗМІНЮЙ ТА ВПЛИВАЙ!» для школярів. Учасники говорили про 
молодіжну політику в ЄС та в Україні. Школярка з Харківської гімназії №6 «Маріїнська 
гімназія» Лілія Тесленко, яка брала участь у поїздці до Берліну та Брюсселю в рамках 
першого етапу проекту, зробила коротку презентацію за підсумками поїздки. Зокрема 
вона наголосила, що найважливішим її надбанням стало більш глибоке розуміння 
демократичних цінностей ЄС. Лектор Німецької служби академічних обмінів DAAD 
Седрік Рішель (Cédric Reichel) розповів школярам про залучення молоді до проектів з 
обміну для шкіл в Німеччині. Дар’я Сєдих, координаторка проекту «Імпульс Змін», 
провела цікавий тренінг, в результаті якого школярі підготували і презентували 4 
проекти з різних сфер: екології, культури, освіти та туризму. Тренер зауважила, що 
учасники були надзвичайно активними та креативними у представленні своїх ідей. 

10.11.2016 відбувся воркшоп на тему «Моделювання роботи Верховної Ради України» 
для учнів 9-11 класів Спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням німецької 
мови в Івано-Франківську. Тренером цього заходу виступив соціальний підприємець 
Остап Павлюк. Після ознайомлення з правилами воркшопу та розподілом на 
ліберальну, демократичну та консервативну партії, школярі обрали спікера ВРУ та 
почали роботу над розробкою законопроектів. Серед опрацьованих законопроектів 



 

  Підтримка молоді як імпульс для зміцнення демократії та громадянського суспільства в Україні 

За підтримки:    

 www.facebook.com/jugendprojektKDODF 

 

 

були: заборона реклами алкогольних, слабоалкогольних виробів та пива; зняття 
депутатської та суддівської недоторканності; закон про приватні воєнні компанії. Було 
цікаво спостерігати, які основні проблеми молодь виділяє, і які бачить шляхи їх 
вирішення. 

 
Воркшоп «Моделювання роботи Верховної Ради України» для школярів, м. Івано-Франківськ 

17.11.2016 пройшов воркшоп «ВІД 0 ДО 1. ЗМІНЮЙ ТА ВПЛИВАЙ!» у Дніпрі, в якому 
взяли участь студенти різних факультетів Національного гірничого університету (НГУ). 
Дехто з них були учасниками першого етапу проекту – поїздки в Берлін, і міг поділитися з 
колегами досвідом. Зі вступним словом виступили Геннадій Півняк, ректор НГУ, та Д-р 
Вольфґанґ Мьоссінґер, Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина у 
Донецьку/офіс Дніпро. Спершу наш тренер Дар’я Сєдих, координаторка «Імпульсу 
Змін», виступила з покроковою презентацією щодо того, як, маючи лиш ідею, знайти 
однодумців, фінансування та втілити у життя той чи інший проект. Далі студенти 
поділилися на команди за уподобаннями та підготували декілька чудових проектів. 
Зокрема були представлені ідеї, що стосувалися власне студентського самоврядування, 
наприклад, реорганізація університетського радіо. Інший проект стосувався майбутнього 
кожного студента – пошуку роботи. Студенти представили два схожі проекти, які 
відрізнялися наповненням та цільовою аудиторію. Загалом воркшоп пройшов дуже 
успішно, адже студенти не лише підготувати хороший проект, але і обговорити з Дар’єю 
шляхи реалізації майбутнього проекту та можливі перепони. Тренер охоче відповіла на 
усі питання та поділилася практичними порадами. 

Наступного дня, 18.11.2016, в рамках співпраці з місцевою організацією МОС «Єдиний 
простір» пройшов ще один успішний воркшоп  для шкільної молоді під назвою «ВІД 0 
ДО 1. ЗМІНЮЙ ТА ВПЛИВАЙ!». Основним завданням воркшопу було активізувати 
молодь до участі в громадському житті міста, а в подальшому – і України. Ті школярі, які 
брали участь у першому етапі проекту, розповіли про свої враження від поїздки у Берлін 
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та Брюссель, поділилися  досягненнями та успіхами у реалізації своїх перших проектів. 
Далі наш незмінний тренер  Дар’я Сєдих розповіла, як у звичайному житті багато людей 
– викладачів, підприємців, студентів – гармонійно поєднують свою улюблену справу з 
громадською активністю. Не оминули і тему волонтерства: учасники поділилися власним 
досвідом волонтерської діяльності. Розглянули поняття «соціальне підприємництво» і 
чому цю сферу зараз актуально розвивати. Завершився воркшоп діловою грою «Від ідеї 
до результату», під час якої молодь апробувала технології роботи, запропоновані Дар’єю 
в презентації. На практиці маємо цікаві проекти, як от створення парку соціальних 
інновацій, центру зайнятості для молоді чи то ІТ бізнес-школи, які можна втілювати в 
життя.     

 
           Воркшоп  для студентів «ВІД 0 ДО 1. ЗМІНЮЙ ТА ВПЛИВАЙ!», м. Дніпро 

За тиждень, 25.11.2016, в Навчально-виховному комплексі №90 ім. О. С. Пушкіна у м. 
Одесі пройшов черговий воркшоп проекту на тему «Що я хочу змінити в Одесі?». Після 
вітального слова керівника проекту Тетяни Лопащук  з короткою презентацією 
виступили Анастасія Сіренко та Артем Саркісян  – школярі, які їздили в освітню подорож 
до Берліну та Брюсселю. Тренером на воркшопі був Олексій Чорний, громадський 
активіст та керівник ГО «Антикорупційний офіс», який розповів учасникам про важливе 
місце молоді в суспільних та політичних процесах Одеси. Після ознайомлення з 
правилами open space і brain storming-у ідей, учасники почали працювати над 
розробкою конкретних проектів. Результатом плідної роботи у групах стали 4 проекти: 1. 
«Чисте місто»; 2. «Івана Купала по-одеськи»; 3. «Активізація та задіяння безпритульних у 
корисних справах для міста»; 4. «Збільшення пішохідної зони Одеси «Крок вперед». 

У суботу, 26.11.2016 в Одеському національному університеті ім. Мечникова  пройшов 
воркшоп «Що я хочу змінити в Одесі?» для студентів. Тренером був Олексій Чорний, 
керівник ГО «Антикорупційний офіс». Він розповів учасникам про те, як потрібно 
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розробляти і втілювати проекти в життя. Результатом воркшопу стали 2 актуальні 
проекти: мовний центр в університеті Language Challenge, який буде мотивувати молодь 
вивчати іноземні мови, та проект зі створення та візуалізації нового бачення 
центральних вулиць Одеси, який зміг би привернути увагу одеситів до того, які зміни 
можна зробити для міста (велодоріжки, висадка дерев, покращення стану доріг тощо). 
Проект був розроблений з використанням 3D-візуалізації та схематичного нанесення 
моделей «живих» змін на карту. Команда організаторів і тренерів ще раз переконалась у 
тому, що молодь прагне змін і має безліч ідей щодо цього. 

Останній воркшоп в рамках проекту відбувся 9-10.12.2016 в Івано-Франківському 
університеті права ім. Короля Д. Галицького і був присвячений «Моделюванню роботи 
Верховної Ради України». Захід зібрав понад 30 зацікавлених студентів. Знову тренером 
був Остап Павлюк. Заслухавши вступне слово тренера, учасники поділилися на групи і 
представили свої партії з тими законопроектами, які вважали актуальними та 
потрібними. Зокрема, демократична партія представила законопроект «Про внесення 
змін до Закону України про вищу освіту». Далі консервативна, ліберальна та 
демократична партії винесли на обговорення законопроекти щодо реформування 
системи освіти, спрощення податкової системи, обмеження вживання алкоголю та 
обов’язкового призначення регіональних представників Уповноваженого з прав людини. 

Звісно, не всі регіони однаково активні, і рівень залученості молоді в суспільне життя 
міста/регіону/області також відрізняється, проте після проведення восьми регіональних 
воркшопів ми можемо з упевненістю сказати, що молодь прагне змін і бачить реальні 
шляхи їх досягнення. Маємо надію, що проведені нами воркшопи допомогли молоді 
здобути практичні знання, і з часом вони матимуть можливості втілити їх в життя. 

  

 

  

Відвідайте наші сторінки у мережі Facebook:  
Проект «Підтримка молоді як імпульс для зміцнення демократії в Україні» у FB: 
https://www.facebook.com/jugendprojektKDODF/ 
Сторінка Фундації «Відкритий Діалог»: https://www.facebook.com/ODFUKR/ 
Сторінка організації European Exchange:  
https://www.facebook.com/Europ%C3%A4ischer-Austausch-European-Exchange-205531692842267/?ref=br_rs 
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