
Реєстр проектів-переможців конкурсної програми 
"Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти." 

(Лот 1 "Освітні програми" та Лот 4 "Дебюти")
Українського культурного фонду

№ п/п Номер 
проекту ЛОТ Тип проекту Сектор культури і 

мистецтв Назва проекту Повна назва організації
Повна назва 
організації-
партнера

Короткий опис проекту Тривалість проекту
Місце 

проведення 
проекту

Сума гранту 
від УКФ

1 91030 Освітні програми
Проект 

національної 
співпраці 

Культурні та 
креативні індустрії

Фестиваль живих 
історій ГО "Інша Освіта"

“Центр студій політики 
пам’яті та публічної 
історії “Мнемоніка”

“Фестиваль живих історій” - це майданчик, що покликаний об’
єднати тих, хто цікавиться та займається питаннями 

культурної спадщини, історії, пам’яті та їх рефлексією в 
мистецтві.Фестиваль створюватиме простір для спільного 
відповідального осмислення новітньої історії з залученням 

різних форматів.Фестиваль реалізовуватиметься у 
партнерстві з культурно-мистецькими інституціями України 
та Києва в форматах: паралельних програмах сучасного 

документального кіно та театру, міських екскурсій та квестів,
майстер-класах в архівах та музеях, виставки-презентації та 

мережуванні культурно-історичних проектів

01.07.2019 31.10.2019 Київ 1 047 330,64

2 81200 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича справа

Освітня програма ІІІ 
Хмельницького 

літературно-
перекладацького 

фестивалю 
TRANSLATORIUM

КУ Хмельницької міської ради 
"Агенція розвитку 
Хмельницького"

4–6 жовтня 2019 року в Хмельницькому вже втретє 
відбудеться щорічний літературно-перекладацький 

фестиваль TRANSLATORIUM. Це єдиний на сьогодні 
фестиваль в Україні, присвячений художньому перекладу. 
Як і в попередні роки, цьогоріч Освітня програма є невід’

ємною складовою фестивалю. Цим проектом організатори 
пропонують нові можливості неформальної освіти для 

перекладачів — як початківців, так і професіоналів. Проект 
передбачає воркшопи, лекції, зустрічі із залученням відомих 

перекладачів і літераторів. За результатами проведення 
програми будуть створені освітні відео- та текстові 

матеріали.

05.08.2019 04.11.2019 Хмельницький 293 442,00

3 82590 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Перформативне та 
сценічне мистецтво

Театральне вікно до 
Європи. Діалог між 

актором та 
цифровим аватаром

ФОП Терновий Дмитро 
Миколайович

В рамках проекту будуть проведені авторські майстер-класи 
французького режисера та педагога Жоржа Ґаньоре з 

використання системи motion capture в театрі, презентоване 
обладнання та методика залучення доповненої реальності у 
виставу. Передбачені як теоретична, так і практична частини 

із активною участю студентів. Інші складові проекту - 
презентація IT-технології професійним діячам театру на 

ознайомчих майстер-класах і показ вистави-казки «Тінь» як 
приклад використання цієї системи. Проект передбачає 

великі можливості установлення контактів для подальшої 
культурної співпраці України та Франції.

01.08.2019 30.09.2019 Харків, Київ, 
Дніпро 284 910,00

4 80794 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії

Безкоштовний 
онлайн курс (MOOC) 

для митців 
“Артмаркетинг: як 
просувати власний 
культурний продукт”

ФОП Малиш Ольга 
Олександрівна

Проект передбачає впровадження  для представників 
творчих професій, письменників, художників, музикантів, 

артистів різних жанрів інноваційного безкоштовного онлайн-
курсу від провідних експертів арт-маркетингу у mooc-

форматі (лекції та практичні завдання онлайн). Слухачі курсу 
одержать практичні навички самопрезентації, пітчингу 

культурних проектів, брендингу та розробки стратегій їх 
просування, побудови комунікацій зі ЗМІ, ефективного промо 

у соцмережах. Проект буде втілено на базі результатів і 
зворотного зв’язку учасників тренінгу для митців “Як 

просувати свій культурний продукт?" (2018)

15.07.2019 15.10.2019 Київ, Львів, 
Харків 457 205,80

5 82438 Освітні програми Індивідуальний 
проект Культурна спадщина

НА.МИ.СТ.О: 
(НАука. МИстецтво. 

СТудії. Освіта)

Бюро науково-технічної 
експертизи "Арт-лаб"

«НА.МИ.СТ.О» є інноваційним освітнім проектом, що 
здійснюватиметься у співпраці між освітнім закладом 
(Національна академія образотворчого мистецтва і 

архітектури), дослідницькою установою (БНТЕ «АРТ-ЛАБ») і 
музеєм (Національний музей мистецтв імені Богдана та 

Варвари Ханенків). Метою проекту є впровадження новітніх 
методів експертизи творів образотворчого мистецтва у 

навчальну практику, побудова професійної співпраці між 
інституціями, поширення знань про важливість технологічних 

досліджень творів мистецтва.

14.06.2019 08.11.2019 Київ 239 120,00

6 82581 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії

Студії з права 
інтелектуальної 
власності для 

креативних індустрій 
(CreativeLawStudiоs)

ТОВ "Інститут права, 
технологій та інновацій"

Проект розвиває компетентності митців, культурних 
операторів у сфері права інтелектуальної власності шляхом 
розробки, пілотування програми альтернативної освіти, що 
формує культуру інтелектуальної власності у креативних 
індустріях, сприйняття результату творчості як продукту. 
Досягається економічний ефект: використання творчого 
продукту у креативному бізнесі, підвищення добробуту 
митців, інновацій в індустрії, та соціальний ефект: зміни 

менталітету “митець має бути голодним”, підвищення поваги 
до творчих результатів, усунення правового нігілізму, 

плагіату, піратства у професійній спільноті.

01.07.2019 08.11.2019 Харків 471 100,00



7 82524 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії

Інноваційна 
програма до 

спеціальності 
“Менеджмент 

соціокультурної 
діяльності

КЗ "Дніпропетровський 
коледж культури і мистецтв 
Дніпропетровської обласної 

ради"

Створення інноваційної навчальної програми “Менеджмент 
соціокультурної діяльності” міжнародного зразка на базі 

Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв. 
Дослідження запиту на фахівців по Дніпропетровській 

області, унікальне позиціонування серед інших навчальних 
закладів в Україні, розробка навчального плану та 

методичних матеріалів, обмін досвідом із навчальними 
закладами в Україні та за кордоном, пошук українських та 

міжнародних партнерів, погодження програми згідно 
стандартів Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства культури України.

15.06.2019 15.10.2019 Дніпро 267 708,00

8 82531 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії

Центр Шептицького 
УКУ як інноваційна 

платформа 
неформальної 

освіти для 
культурних і 

креативних індустрій

ВНЗ "Український 
католицький університет

Проект спрямований на створення інноваційної Платформи 
для неформальної освіти у сфері розвитку культурних 

індустрій, яка рефлектуватиме на актуальні для суспільства 
теми на базі Центру Шептицького УКУ. Метою є поєднання 
Публічних Лекцій та Практикумів у єдине тематичне освітнє 
ядро, спрямоване на створення та монетизацію культурних 

продуктів (зокрема театральної вистави). Платформа 
складатиметься з двох компонент: Освітній курс (Публічний 
Лекторій та Практикум) та Створення мистецького продукту 

(театральної вистави). Пілотною темою Освітньої 
Платформи стане «Творення в часі війни».

01.07.2019 10.11.2019 Львів 462 114,52

9 82328 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича справа

Всеукраїнський арт-
семінар "КУСТ"

Рівненська організація 
Національної спілки 
письменників України

П'ятиденна літературна школа для письменників-дебютантів 
та бажаючих вдосконалити свою літературну майстерність. 
Лекції, індивідуальні заняття, редагування та аналіз текстів, 
підготовка рукописів до видання, майстер-класи, тренінги, 
арт-практикуми учасників. Проект передбачає заняття в 
різних історико-культурних локаціях Рівненщини з метою 

популяризації культурно-туристичного комплексу області.  
Назва "КУСТ" походить від давнього поліського обряду 
"водіння Куста". Проводиться четвертий рік поспіль за 

підтримки Рівненської ОДА та Рівненської обласної ради.

18.06.2019 31.08.2019

Рівненська 
область 

(Острог, Дубно, 
Здолбунівський 

район 
(ур. Гурби), 

Рівне)

137 960,00

10 82578 Освітні програми Індивідуальний 
проект Аудіальне мистецтво

Bandura 
on-line – 

інтерактивний 
освітній мобільний 

додаток

ФОП Голобородько Михайло 
Миколайович

Bandura on-line  це проект, який спрямований на підвищення 
рівня обізнаності про бандуру серед українців по всьому 

світу, а також інших  зацікавлених українською культурою 
людей. Пілотний мобільний додаток для операційних систем 
IOS та AndroidOs двома мовами буде містити відео, аудіо та 
візуальні навчальні матеріали, а також можливість зіграти на 

різних моделях бандури on line. З допомогою експертів ми 
підготуємо, проаналізуємо та систематизуємо матеріал, що 

базується на наукових та емпіричних дослідженнях і 
помістимо його у доступну і цікаву форму!

01.07.2019 01.11.2019 Львів 482 168,00

11 102545 Освітні програми
Проект 

міжнародної 
співпраці

Перформативне та 
сценічне мистецтво

Міжнародний 
освітній соціально-
культурний проект 

“The future of 
Europe”

ГО “Відлік Проджектс” Junges Theater Köln

The Future of Europe - міжнародний освітній соціально-
культурний проект для підлітків зі східної України (Донецька 

та Луганська області) та західної Німеччини (м. Кельн). 
Учасники проекту разом створять єдину документальну п'єсу 

про свої бачення спільного європейського майбутнього та 
власну реальність. Створення п'єси відбуватиметься в 

Німеччині, а створення мультимедійної вистави - в Україні, 
під час мистецького табору. Презентація створеного 

мистецького продукту відбудеться на двох фестивалях в м.
Кельн та м.Київ, а також в 16 містах України під час 

гастролей.

01.07.2019 10.11.2019 Київ, Кельн 1 348 770,00

12 82544 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії ПРОПРАВА ТОВ "ЛО НЕТ"

Проект направлено на покращення рівня культури у сфері 
авторського права шляхом посилення спроможності митців 

та культурних операторів, а також культурних інституцій 
захищати власні права та ефективно взаємодіяти одне з 

одним в частині захисту авторських прав.
Буде створено окремий веб-ресурс, на якому будуть 

розміщені проекти договорів для авторів про передачу 
виключних майнових прав, проекти ліцензійних договорів, 
проекти договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ) та 

трудових договорів на створення об”єктів авторських прав, а 
також розміщені  інформаційні матеріали по авторському 

праву.

01.07.2019 30.09.2019 Київ 447 102,00

13 82607 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії

Урбанина — третя 
конференція про 

міські проекти
ГО "Агенти змін"

Урбанина — конференція про міські проекти. Це захід, на 
якому в одному місці збираються автори якісних 

реалізованих урбан-проектів з різних міст України, щоб 
поділитись досвідом реалізації та надихнути робити зміни у 

містах.  Ми запрошуємо архітекторів, дизайнерів міських 
просторів, менеджерів, працівників владних структур з різних 
міст України, щоб вони навчили кожного охочого піклуватись 
про своє місто, та показали, що робити якісні міські проекти у 

нашій країні реально. Ми  будемо робити конференції 
міжнародними та залучати до заходів авторів кращих урбан-

проектів з різних країн світу.

14.07.2019 15.10.2019 Київ 292 710,00



14 82652 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича справа

Літературна школа 
«Цвіт папороті»

Чернігівська обласна 
організація Національної 

спілки письменників України

Літературна школа «Цвіт папороті» - це перша на 
Чернігівщині школа літературної майстерності. Лекторами є 

відомі письменники з усієї України, літературознавці, 
видавці, які поділяться літературним досвідом, практичним 

інструментарієм письма із початківцями. Проект передбачає 
створення реальної та онлайн-платформи для обміну 
творчим досвідом, творчими здобутками та створення 

спільного креативного та конкурентоспроможного 
літературного продукту у вигляді збірки творів малої прози, 
присвяченої історії України, нагальним проблемам нашого 

сьогодення.

18.06.2019 25.08.2019
Чернігів, 
Седнів, 

с. Сосниця
461 288,00

15 81183 Освітні програми Індивідуальний 
проект Дизайн та мода

Авторський 
навчальний проект 

Наталії Синєпупової 
з композиції 

“Fundamentals of 
Composition”

ФОП Синєпупова Наталія 
Євгенівна

Проект являє собою методичну розробку і реалізацію 
комплексної навчальної програми з композиції – 

фундаментальної освітньої дисципліни в дизайні і візуальних 
комунікаціях. А також, комплекс дизайн-продуктів і 

рекламних кампаній для успішного промо.
Склад навчальної програми: Очний курс: 12 практичних 

воркшопів; Книга-підручник з описом композиційних схем, 
прийомів, моделей; Online курс; Пакети роздаткових 

матеріалів
Результати після проходження курсів: проектно-структурне 
мислення автора, зміна якості його портфоліо; усвідомлена 

відмова від створення «візуального сміття»;

01.07.2019 10.11.2019 Київ 491 606,60

16 82677 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Перформативне та 
сценічне мистецтво

ШКОЛА 
ПЕРФОМАНСУ

Львівська міська ГО "Інститут 
актуального мистецтва"

З 1 по 7 вересня 2019 року у Львові «Інститут актуального 
мистецтва» організовує мистецько-освітній проект «ШКОЛА 

ПЕРФОМАНСУ».
ШКОЛА ПЕРФОМАНСУ – це унікальна можливість в Україні 

навчатись мистецтву перфоманс у авторитетних та 
провідних світових майстрів цього жанру. 

Це незалежна відкрита лабораторія. Це цілісний цикл 
майстер-класів, де кожен учасник має можливість 

презентувати індивідуальний результат.
Це простір спілкування з перфомерами різних країн, культур, 

традицій, практик, поколінь.
ШКОЛА ПЕРФОМАНСУ має на меті окреслити і сформувати 

нову генерацію українських перфомерів.

10.07.2019 09.10.2019 Львів 417 360,00

17 82266 Освітні програми Індивідуальний 
проект Культурна спадщина

«Петриківський 
розпис – із сивої 

старовини в 
майбутнє. 

Створення циклу 
відеомайстер-

класів 
Петриківського 

розпису 
Заслуженого 

майстра народної 
творчості України 
Тетяни Гарькавої 

для онлайн 
навчання

ГО "Перспектива 2020"

Проект спрямований на підвищення ролі сільських бібліотек і 
будинків культури в збереженні і популяризації національної 

культурної спадщини. Проект  передбачає інноваційний 
підхід до поширення знань і навичок Петриківського розпису 

шляхом створення навчального циклу з 10 відео майстер-
класів Заслуженого майстра Т.Гарькавої, для використання 

сільськими бібліотеками і будинками культури в якості 
інструменту для он-лайн навчання дітей навичкам 

Петриківського розпису. Проектом передбачене пілотування 
проекту на базі бібліотеки в с.Василівка Солонянського 

району Дніпропетровській області.

01.07.2019 30.10.2019 с. Василівка 367 790,00

18 92276 Освітні програми
Проект 

національної 
співпраці 

Культурні та 
креативні індустрії

Творча майстерня 
“Жовтого автобуса” ГО "Герої.ЮЕЙ" ФОП Пілунський 

Ярослав Леонідович

Творча майстерня «Жовтого автобуса» спрямована на 
реалізацію освітньої програми у сфері журналістики, 

кіновиробництва та нових медіа для дітей 
військовослужбовців, учасників бойових дій та підлітків 

переселенців з Криму, окупованих територій та зони 
проведення ООС.

01.07.2019 30.09.2019 с. Мироцьке 1 270 190,80

19 82514 Освітні програми Індивідуальний 
проект Аудіальне мистецтво

Інноваційна 
культурно-освітня 

програма для 
навчання та 

реалізації молодих 
джазових музикантів 

“ART JAZZ School”

ГО "Джазовий клуб "Джем"

Перша сучасна джазова школа в Рівному в рамках 
фестивалю “ART JAZZ 2019” -  це проект для студентів 
вищих навчальних музичних закладів Рівного, Луцька, 

Львова та інших міст України. 
Інноваційна освітня програма, побудована на кращих 

зразках музичних шкіл європейського гатунку, за участі 
викладачів з України та Польщі, надасть змогу учням за 
невеликий термін підвищити рівень знань, аби вийти на 
велику сцену та почуватися вільно у спільному просторі 
імпровізацій з іншими музикантами. Студенти отримають 
можливість виступити на сценах фестивалю в Рівному, 

Луцьку та у Львові.

01.07.2019 30.09.2019 Рівне, Луцьк, 
Львів 388 020,00



20 82571 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні індустрії

Розробка та 
запровадження 
онлайн-курсу 
«Культура та 

політика: 
багатозначність 
(взаємо)зв’язків»

ГО "Школа політичної 
аналітики"

Проект започатковує міждисциплінарний освітній та 
науковий напрям, присвячений складним зв’язкам політики 
та культури, які впливають одна на одну, переплітаються, 

інколи гібридизуються, створюючи, приміром, «мистецтво» 
пропаганди, формуючи політичну культуру екстремізму чи 
політичні маргіналії у культурному мейнстрімі. Культурні та 

мистецькі заходи політизуються, а політика та ідеології 
неможливі без мистецьких засобів свого втілення. В 

багатьох європейських та американських університетах 
функціонують магістерські програми на таку ж тему. Цей курс 

стане платформою для подальших програм.

01.07.2019 01.11.2019 Київ 488 000,00

21 81006 Освітні програми Індивідуальний 
проект Візуальне мистецтво

Арт простір 
"Мартинівський 

скарб"

Відділ освіти, молоді та 
спорту Степанецької сільської 
ради ОТГ Черкаської області

На базі Мартинівського НВК І-ІІІ ст. в Степанецькій 
об'єднаній територіальній громаді проводиться організація 
освітнього середовища,  для сприяння вільному розвитку 
творчої особистості дитини, як це передбачено чинним 

законодавством України про новий освітній простір.
На сьогодні в школі навчається 131 учень. Разом з тим, саме 

приміщення та пришкільна територія школи на сьогодні 
потребують подальшого впорядкування для зміни 

просторово-предметного оточення та забезпечення повного 
комплексу заходів для  формування в навчальному закладі 

умов для розвитку нового освітнього простору.

01.07.2019 31.10.2019 с. Мартинівка 50 730,00

22 80257 Освітні програми Індивідуальний 
проект Культурна спадщина Школа буковинської 

тайстри ГО "Вишиваний Дивотвір"

Проект має на меті відродити і популяризувати основні види 
ткацтва, які представлені у справжній буковинській тайстрі 

(торбина через плече),  яка побутувала на території 
Буковини з 16ст.. 

Упродовж 5 місяців школа має:
-навчити 8 учениць навичкам ткання буковинської тайстри з 

природнього матеріалу;
-з метою популяризації народного ремесла організувати 

мистецький перформанс на День міста для майстрів з усієї 
України, чернівчан та гостей краю; 

-організувати виставку готових виробів за результатами ШБТ
(32 вироби);

-провести майстер-класи з популяризації ткацтва, як 
народного ремесла серед учнів

01.07.2019 10.11.2019 Чернівці, 
с. Яворів, 484 128,00

23 112396 Освітні програми Індивідуальний 
проект Культурна спадщина Модерний архів Державний архів Рівненської 

області

Проект передбачає осучаснення Державного архіву 
Рівненської області на предмет доступу до архівної 

інформації різних групп запитувачів: дослідників, заявників, 
викладачів та студентів навчальних закладів, працівників 

установ та архівів, групп осіб з обмеженими можливостями. 
Реалізація програми здійснюватиметься шляхом 

оцифрування документної інформації, модернізації 
читальної зали архіву, удосконалення веб-сайту.  
Оцифрування документів дозволить забезпечити 

збереження Національного архівного фонду.

03.06.2019 25.10.2019 Рівне 106 074,00

24 142599 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича справа

Відкритий 
літературний 
фестиваль  

«BooKids Fest»

Миколаївська обласна 
бібліотека для дітей ім. В.О.

Лягіна

Відкритий літературний фестиваль «BooKids Fest» (далі - 
«BooKids Fest») – це масштабний проект, який передбачає 
проведення протягом чотирьох днів на базі Миколаївської 
обласної бібліотеки для дітей ім.В.О.Лягіна та 5 районів 
Миколаївської області  виїзних зустрічей письменників з  
читачами дитячих бібліотек та дітьми, що проживають у 

загальноосвітніх школах-інтернатах.
За  участю дитячих письменників Миколаївщини, планується  

проведення  професійної подіум-дискусії  для педагогічних 
та бібліотечних працівників, присвяченого темі дитячого 

читання на сучасному етапі.

07.06.2019 31.10.2019

Миколаїв, 
Новоодеський, 
Вознесенський, 
Веселинівський
, Вітовський, 

Березанський 
райони 

Миколаївської 
області.

74 600,00

25 142502 Освітні програми Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича справа

Розвиток культурно-
мистецької 
взаємодії в 

сучасному просторі 
Золотієва. Відкриття 

літературної 
резиденції 
“LitHouse”

Рівненська централізована 
бібліотечна система

На території бібліотеки Золотієва (м.Рівне)  створити 
унікальну літературну резиденцію LitHouse для колаборації 

митців,  налагодження міжкультурного діалогу та наповнення 
культурним розмаїттям.

Простір LitHouse наповнено тематичними зустрічами 
письменників, майстер-класи, презентації нових творів та 

фільмів про літераторів та видавничу справу. В рамках 
проекту буде видано книгу творів про культурно-мистецьку 

спадщину  Рівного. Для резиденції LitHouse буде 
облаштовано меблі та технічне забезпечення,  креативну 
фотозону #LitHouse, виготовлено дерев”яну скульптуру 

“Книга”

03.06.2019 31.10.2019 Рівне 352 210,00



26 172622 Дебюти Індивідуальний 
проект Візуальне мистецтво «МІТЄЦ. Регіони»

ГО "Мистецька ініціатива 
тимчасового єднання 

цінностей"

МІТЄЦ. Регіони - медіа-проект, що покликаний подолати 
ізольованість українського арт-простору шляхом 

висвітлення, документування, дослідження процесів, що 
істотно впливають на формування мистецького контексту у 

регіонах та столиці.
України. Акцентуючи увагу на вимогах сучасності, він 

охопить 5 областей задля створення повноцінної картини 
життя українського арту, архіву важливих проектів та 

ключових постатей, що буде відкритий для використання 
широким колом користувачів на інтернет-ресурсі МІТЄЦ, 

виставкових проектах та поширений у соцмережах .

01.07.2019 10.11.2019

Київ, 
Одеська обл, 
lвано-Франкi-
вська обл, 

Тернопiльська 
обл, 

Чернiвецька 
обл,  

Закарпатська 
обл.

447 109,00

27 172698 Дебюти Індивідуальний 
проект

Перформативне та 
сценічне мистецтво Кольорово-кінетичний перформанс  «Катехізис»ФОП Бурак Дмитро 

Михайлович

Катехізис - унікальний кольорово-кінетичний перформанс, 
котрий поєднує у собі 3 мистецьких виміри: це мистецтво 
кольору ,руху та звуку, що під час дійства являють собою 

єдине ціле . 
Завданням або ж то метою проекту поставлено знищення 
рамок та умовностей у мистецтві, адже прекрасне завжди 

нероздільне у свідомості людини. 
Перформанс складається із дев‘яти хорео-новел, кожна з 
яких відкриває у собі ту чи іншу характеристику людства, 
його перемогу або падіння. Балетна трупа що задіяна у 

перформенсі – 9 чоловік.

18.06.2019 30.09.2019 Київ 499 555,00

28 171669 Дебюти Індивідуальний 
проект

Література та 
видавнича справа Промоція дитячої фантастичної книги “Ква-королі світів”

ГО "Вінницький регіональний 
центр з інвестицій та 

розвитку"

Популяризація творчості молодої української авторки Дужак 
Ольги, а саме її фантастичної дитячої пригодницької книги 
“Ква-королі світів” яка розповідає про пригоди українського 
жабеня Дрімко та космічного жабеняти капітана Квакера у 

трьох частинах (зустріч з піратами Космо-котами, пригоди в 
нано-лабораторії професора Кванкуса, таємниця першої 
планети Космо-жаб Авак37) шляхом видавництва книги, 

проведення рекламної кампанії, участі у “Форумі видавців” м.
Львів, створення веб сайту книги. Книга для дітей 8-14 років, 
в казковій формі висвітлює проблеми екології та здорового 

харчування.

01.07.2019 10.11.2019 Вінниця, Львів 473 715,09

29 172577 Дебюти Індивідуальний 
проект Культурна спадщина Музей Міста: створення концепції першої виставкиБФ "Фонд розвитку Музею 

Міста у Львові

Створення концепції першої виставки Музею Міста у Львові, 
що відкриється у 2020 році — амбітний проект, за який 

береться кураторська група фахівців різних компетенцій. 
Музей Міста — ініціатива, що згуртовує культурних діячів, 
експертне музейне середовище, місцеву адміністрацію та 

локальних мешканців. Результатом стане концепція 
виставки про життєві цикли міста, яка включатиме ескіз 

дизайну та результати дослідження потенційної аудиторії 
виставки. Напрацьовані механізми у формі “концепт-боксу” 
слугуватимуть моделлю для підготовки сучасних музейних 

експозицій.

14.06.2019 10.11.2019 Львів 494 806,40

30 172601 Дебюти Індивідуальний 
проект Дизайн та мода «Знак. УкраЇнські товарні знаки 1960–80-х років»ФОП Соломадіна Альона 

Ігорівна

Проект є дебютом У,Н,А колективу (Уляна Биченкова, Ніка 
Кудінова, Альона Соломадіна) як авторів видання в сфері 
графічного дизайну. Він порушує проблему стану архівів 

українського дизайну та намагається повернути із забуття 
імена видатних дизайнерів, реактуалізує досвід промграфіків 

1960–80-х для сучасного графічного дизайну в Україні та 
досліджує розробки у сфері товарного знаку на прикладі 

Торгівельних палат (Харків, Львів, Одеса, Київ). Планується 
створення книги та друк презентаційного тиражу за 

матеріалами дослідження, серія лекцій/презентацій для 
професійної спільноти, студентів.

01.07.2019 10.11.2019 Київ 479 645,00


