
Реєстр проектів конкурсної програми 
"Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти.",

з якими підписано Договір про надання гранту за рішенням Наглядової ради УКФ

№ п/п Номер 
проекту ЛОТ Тип проекту Сектор культури 

і мистецтв Назва проекту Повна назва 
організації

Повна назва організації-
партнера  (для проектів 

національної / 
міжнародної співпраці)

Короткий опис проекту Тривалість проекту
Місце 

проведення 
проекту

Сума гранту 
від УКФ

1 82488 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

Культурно-
мистецька медіа-

школа для дітей та 
підлітків

ФОП Ковтунець 
Олена 

Олександрівна

Результатом проекту стане експрес-курс зі створення 
відео-продукту на культурно-мистецьку тематику для 
дітей та підлітків. Курс включатиме низку теоретичних 
та практичних занять, кінцевою метою яких є 
створення відеороликів та відеоблогів  за участю 
дітей-учасників проекту. Теми для сюжетів: знакові 
для міста Рівного культурно-мистецькі події, 
фестивалі, інтерв’ю з митцями.

11.07.19 28.10.19 Рівне 304 870,00)

2 81355 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

«Є-томус» 
(«Єврейська 

традиційна освіта в 
модерному 

українському 
суспільстві»)

Центр єврейської 
освіти України

Проект спрямований на: розвиток професійних 
компетентностей освітян, науковців і діячів культури; 
розробку та пілотування навчальних модулів з історії 
єврейської освіти в Україні та світі; розробку методики 
викладання дисциплін юдаїки, неформальної 
єврейської освіти, традиційної культури, музичного 
мистецтва, історії єврейського народу, історії 
Голокосту та Бабиного Яру, основ соціально-групової 
динаміки. Наступним етапом проекту стане підготовка 
до акредитації та подальшого впровадження 
інноваційної освітньої програми курсів підвищення 
кваліфікації з теорії та методики викладання 
дисциплін юдаїки.

03.07.19 31.10.19 Київ 450 810,00)

3 82619 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

Адаптивне повторне 
використання як 

ресурс для розвитку 
культурних та 

креативних індустрій 
на Східній Україні

Приватний заклад 
«Інститут 

“Харківська школа 
архітектури”»

Міжнародна міждисциплінарна конференція, 
важливою частиною якої стане низка освітніх програм 
та створення дискусійної платформи для 
представників культурних та креативних індустрій, а 
також представників громадянського суспільства та 
профільних дослідників. Тема конференції — 
адаптивне повторне використання індустріальних та 
інфраструктурних об'єктів та ревіталізація міських 
територій як ресурс для розвитку нової економіки та 
перетворення публічного простору у містах на Сході 
України. Також у рамках конференції будуть 
проведені практичні воркшопи з ревіталізації 
публічного простору.

15.07.19 31.10.19 Харків 424 800,00)

4 82399 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

НКС, як інструмент у 
досягненні миру та 

побудові злагоди

Луганський 
обласний центр 

народної творчості

Нематеріальна культурна спадщина (НКС) — складова 
міжнародного іміджу країни, сприяє розвитку туризму 
та міжнародному визнанню як країни, так і 
Луганщини. Має універсальну цінність, тому важливі її 
популяризація та збереження. Результатом реалізації 
даного проекту стане цілий комплекс заходів, а саме: 
семінарів, панельних дискусій, лекторіїв, круглих 
столів, презентацій, практичних занять, майстер-
класів. Учасниками стануть як працівники культури, 
так і всі бажаючі долучитися до збереження НКС. 

12.07.19 31.10.19 Сєверодонецьк 68 900,00)



5 81618 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

Інстаграм-школа «50 
музейних скарбів»

ГО «Культурний 
Проект»

Інстаграм-школа «50 музейних скарбів» — освітній 
медіа проект, що передбачає привернення уваги до 
фондів регіональних художніх музеївї. Проект 
передбачає створення відкритого Instagram каналу з 
50-ма найцікавішими творами візуального мистецтва, 
що знаходяться в українських музеях. Текстовий 
контент буде супроводжувати кожний із 50-творів та 
фахово, доступно та цікаво  розповідати про його 
історію. Кожен допис міститиме геолокацію із описом 
адреси музею задля пожвавлення внутрішнього 
туризму.

29.07.19 04.11.19 Команда працює 
у Києві 211 970,98)

6 82551 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

Створення центру 
вітражного 

мистецтвана базі 
ДНЗ «Львівське 

ВПХУ» для 
збереження та 

розвитку культурної 
спадщини 

українського вітражу

Державний 
навчальний заклад 

«Львівське вище 
професійне художнє 

училище»

Дослідження, виконане в рамках проекту, спрямоване 
на розширення та поширення нашого досвіду (якому 
вже понад 35 років) із імплементації навчальних 
програм підготовки фахівців вітражного ремесла у 
навчальні заклади професійної освіти. 
Завдяки цьому студенти зможуть опанувати 
технологічні процеси, що нині поєднують класичні та 
новітні технології вітражного мистецтва. Також 
результати дослідження можуть бути корисними при 
виконанні реставраційних робіт. 

29.07.19 08.11.19 Львів 249 907,00)

7 82433 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

Візуальне мистецтво 
як засіб 

профілактики та 
подолання 
емоційного 

вигорання педагогів

Харківський 
національний 
педагогічний 

університет імені Г.
С. Сковороди

Мета проекту — створити навчальну програму для 
семінару-практикуму на тему «Візуальне мистецтво як 
засіб профілактики та подолання емоційного 
вигорання педагогів». Семінар-практикум передбачає 
курс з п’яти аудиторних занять: два — у формі лекції-
діалогу для ознайомлення аудиторії з поняттям 
емоційного вигорання, методами діагностики, 
засобами профілактики і подолання; три — у формі 
творчої майстерні для оволодіння техніками 
візуального мистецтва (живопис, колаж, ілюстрація). 
Семінар-практикум передбачений для викладаічів 
ЗВО та вчителів шкіл.

24.07.19 30.10.19 Харків 206 040,74)

8 82588 Освітні 
програми

Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

«Азимут культурного 
розвитку»

КЗ «Харківський 
історичний музей 

імені М. Ф. 
Сумцова» 

Харківської обласної 
ради

 

У рамках проекту передбачається проведення низки 
інтерактивних семінарів і тренінгів, напрацювання 
практичних кейсів зі стратегічного розвитку музеїв як 
об'єктів туристичних маршрутів, створення музейного 
бренду громади. Також передбачено виготовлення 
друкованого видання тез. Проект спрямований на 
створення умов для переформатування роботи 
існуючих історико-краєзнавчих музеїв Харківської 
області, у мережу музеїв нового типу як основи 
культурного розвитку громад.

15.07.19 01.11.19 Харків 445 221,00)

9 92637 Освітні 
програми

Проект 
національної 

співпраці

Культурні та 
креативні 
індустрії

Створення цифрових 
імерсивних 

інструментів для 
музеїв

ТОВ «Сенсорама 
Лаб»

Сумський державний 
університет

Результатом проекту стане експериментальний 
освітній курс, що складатиметься з онлайн та офлайн 
навчання. 10 онлайн лекцій та три блоки офлайн 
практикумів з дизайн-процесів, розробка віртуальної 
та доповненої реальності на платформі Unity та 
створення проектів для потреб музеїв з 
використанням цифрових технологій. Лекторами 
курсу будуть експерти з дизайн-процесів, куратори, 
розробники програмного забезпечення та працівники 
музеїв. Мета проекту — створення та апробація курсу 
з цифрових імерсивних технологій для культурних 
операторів, використовуючи онлайн та офлайн 
методики.

05.07.19 31.10.19 Київ, Суми 1 183 716,00)



10 92516 Освітні 
програми

Проект 
національної 

співпраці

Культурна 
спадщина

Місто ХХ століття 
крізь призму 

цифрової ери: 
освітня платформа 

для роботи з 
культурною 
спадщиною

ФОП Бетлій Олена 
Вячеславівна

ГО «Центр міської історії 
Центрально-

Східної Європи»

Проект має на меті за допомогою цифрових 
інструментів розробити освітню платформу для 
вивчення та презентації культурної спадщини з 
фокусом на місто у XX столітті. Освітня платформа 
включатиме розробку сталої стратегії включення 
нових професійних компетентностей у освітній 
процес, проведення дослідження та підготовку 
освітніх блоків, що стануть частиною навчальних 
курсів у закладах освіти, а також підготовку онлайн-
ресурсу для роботи з розробленими матеріалами. 
Проект реалізовуватимуть дослідники у сфері міської 
історії, історії культури та мистецтвознавства.

01.07.19 08.11.19 Київ, Львів 1 122 740,00)

11 91541 Освітні 
програми

Проект 
національної 

співпраці

Культурні та 
креативні 
індустрії

«Посилення 
інституційної 
спроможності 

місцевого 
самоврядування в 

частині 
забезпечення 

надання ефективних 
культурних послуг, 

застосовуванні 
інноваційних та 

креативних 
індустрій, створення 
принципово нових 

лідерів до 
культурного 

розвитку громад»

Всеукраїнська 
асоціація органів 

місцевого 
самоврядування 

«Асоціація 
сільських, селищних 

рад та об’єднаних 
громад України»

КЗ «Сумський обласний 
науково-методичний 

центр культури і 
мистецтв» Сумської 

обласної ради

Проект спрямований на зміну стереотипного 
мислення у представників місцевого самоврядування 
щодо культурних послуг та пілотування освітніх 
програм, які отримані від УЦКД в рамках партнерської 
співпраці (прикладний курс), розвитку культури в 
громадах. Проект вирішує проблему неефективного 
використання інфраструктури закладів культури,  є 
спрямованим на виявлення та залучення потенціалу 
людського капіталу, формування нових підходів 
забезпечення якості життя  та цінностей у мешканців 
регіону через залученість до інноваційних та 
креативних індустрій.

29.07.19 05.11.19 Україна 1 082 490,00)

12 112447
Мобільність 
та програми 

обміну

Індивідуальний 
проект

Аудіальне 
мистецтво

Хор-Fest «Східний 
Камертон»

Обласний КЗ 
«Сєвєродонецький 
коледж культури і 

мистецтв імені 
Сергія Прокоф’єва»

Хор-Fest «Східний Камертон» — це фестиваль хорової 
музики, який відбудеться за участі студентських 
хорових колективів трьох регіонів України — 
Галичини, Буковини та Луганщини. Фестиваль має об’
єднати студентство та викладачів з вокально-хорового 
мистецького напрямку. У рамках фестивалю 
відбудуться концертні виступи хорових колективів у 
трьох містах  області, семінар-практикум для 
викладачів ШЕВ регіону «Мистецтво XXI століття»,  
семінар-практикум для керівників аматорських 
хорових колективів і методистів музичного жанру 
клубних закладів Луганської області, майстер-класи, 
круглі столи тощо.

08.07.19 08.11.19 Сєвєродонецьк, 
Рубіжне, Сватове

316 166,34)

13 112568
Мобільність 
та програми 

обміну

Індивідуальний 
проект

Аудіальне 
мистецтво

«Ukrainian Live тур» ГО «Колегіум 
музікум»

Метою проекту є промоція української музичної 
культури через презентацію продукту культурних 
індустрій. Головна цінність — це широкий пласт 
української музичної культури, який з певних причин 
залишається недооціненим у світі та, в першу чергу, в 
Україні. У рамках Ukrainian Live tour ми плануємо 
здійснити ряд концертів у містах України та Швеції з 
програмою найкращих зразків української класичної 
музики.

29.07.19 08.11.19

Львів, Харків, 
Одеса, Київ, 

Рівне, 
Хмельницький, 
Чернівці, Івано-

Франківськ, 
Тернопіль, 
Житомир, 
Вінниця,

Полтава, Дніпро

496 910,00)



14 121082
Мобільність 
та програми 

обміну

Проект 
національної 

співпраці

Культурні та 
креативні 
індустрії

Програма 
культурних обмінів : 

«Міжрегіональні 
соціокультурні 

форуми. Досвід і 
перспективи»

ГО «Інститут міста 
Ужгорода»

Благодійна організація 
«Благодійний фонд 
«Мистецькі надра»

Куратори програм і організатори форуму 
«СлободаКульт», що відбувався на Закарпатті 2018, та 
потенційні куратори форуму про Закарпаття в Одесі 
проведуть 3 робочі зустрічі. Відбудеться обмін 
досвідом, як формується програма міжрегіональних 
соціо-культурних форумів і з якими викликами 
доводиться стикатися. Буде досліджено і 
представлено актуальну проблематику, яка ляже в 
основу наступного форуму. На основі досліджень буде 
сформовано команду і розроблено програму форуму 
про Закарпаття в Одесі, який планується на 2020 рік

22.07.19 30.11.19 Одеса, Ужгород 421 810,00)

15 132663 Резиденції Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

«Ісход. Бірючий 019. 
Чорногорія»

ГО «Спілка 
Дослідників 
Сучасного 

Мистецтва»

Міжнародна Чорногорська резиденція українських 
майстрів та теоретиків мистецтва з різних країн. 
Результат: виставки у Національному Художньому 
Музеї Чорногорії (м. Цетинє) та Музеї Історії Києва, 
видання книги — візуально-текстового дослідження. 
Митці створюватимуть роботи на тему книги Виходу 
— біблійного символу переходу людей до більш 
гідного та гармонійного існування, а також братимуть 
участь у лекціях та воркшопах. 

29.07.19 29.11.19 Морін 
(Чорногорія)

1 030 161,55)

16 141941 Резиденції Індивідуальний 
проект

Аудіальне 
мистецтво

Арт-резиденція для 
винаходу музичних 

інструментів та 
створення 
акустичних 

скульптур Sound Art 
Space

Центр розвитку 
бізнес-технологій та 

культури

Тижнева резиденція, організована у рамках проекту 
має на меті забезпечити митцям ресурс для створення 
музичних арт-інсталяцій і тим самим посприяти 
розвитку акустичного мистецтва в Україні.
У рамках проекту професіонали розроблять та 
проведуть для учасників спеціальні курси з 
органології, дизайн-мисленню та створенню арт-
інсталяцій на перетині мистецтв. Під кураторством 
відомого польського винахідника музичних 
інструментів Павла Романчука учасники створять 
акустичні арт-об’єкти, які експонуватимуться та будуть 
опублікованими у фінальному дайджесті проекту.

01.07.19 04.10.19 Запоріжжя 448 009,50)

17 142594 Резиденції Індивідуальний 
проект

Культурна 
спадщина

Дослідницька АРТ-
Резиденція «Аура 

міста»

ГО «Центр спільного 
розвитку "Дієва 

громада"»

Дослідницька арт-резиденція «Аура міста» допоможе 
вирішити проблему культурної ізоляції міста 
Старобільська. Мета: дослідити ідентичність міста, 
його художнє бачення, яке через синтез нових форм 
мистецтва з традиційним сприйняттям старого міста, 
дасть можливість переосмислити культурну 
спадщину, знайти свій образ та шляхи реалізації 
стратегії розвитку.
У результаті у Старобільську  з’явиться арт-резиденція, 
культурна мапа міста, візуальний стиль, проект 
допоможе в подоланні культурної ізоляції міста,  
розвитку культури, туризму та соціально 
економічному розвитку.

15.07.19 07.11.19 Старобільськ 467 580,00)

18 142372 Резиденції Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

Мистецька 
резиденція. 

Дніпро/робоча назва

Благодійний фонд 
підтримки 

мистецтва «Галерея 
Артсвіт»

Метою проекту є пілотування мистецької резиденції 
як можливості для розвитку митців і локальної 
спільноти. Обраний формат — групові резиденції за 
участі кураторів з різних медіа: дослідницькі 
практики, візуальне і перформативне мистецтво та 
публічної програми (Artist talks, дискусія). До участі 
запрошуються митці і дослідники для спільного 
аналізу ситуації, що склалася у місті Дніпро, в 
контексті часу і простору та потенційних векторів його 
розвитку. Результатом резиденції буде спільна 
виставка в галереї «Артсвіт», частина об’єктів може 
бути розміщена в міському просторі.

15.07.19 08.11.19 Дніпро 450 994,00)



19 142404 Резиденції Індивідуальний 
проект

Культурні та 
креативні 
індустрії

Медіа-арт 
резиденція

ФОП Васильєва 
Ксенія Федорівна

Проект створюється командою митців для підлітків з 
прифронтової зони, які знаходяться в епіцентрі 
інформаційної війни. Проект спирається на 
досягнення у вивченні медіаграмотності та навички 
критичного мислення. Резиденція триватиме 12 днів 
та буде складатись з теоретичних занять і творчих 
практик, на основі яких резиденти втілять власні 
творчі задуми. Менторами проекту виступає 
українська творча група Krolikowski Art, основної 
технікою робити яких є образотворче мистецтво, 
інсталяція, перформанси, та кваліфіковані медіа-
експерти з ГО «Школа медіа патріотів».

05.07.19 30.09.19 смт Верховина 435 752,28)

20 142277 Резиденції Індивідуальний 
проект

Перформативне 
та сценічне 
мистецтво

«Територія 
творення»

ФОП Гаврилюк 
Владислава 

Володимирівна

Театральна резиденція для акторів, режисерів, 
драматургів театру і кіно на основі методу креативної 
структурованої імпровізації (МКСІ), створеної Олегом 
Драчем. В основі методу лежить образне 
перетворення у поведінці актора. Тобто МКСІ 
ґрунтується на природі, в першу чергу,  акторського 
таланту – дії, як осмисленого образно перетвореного 
фізично-емоційного вчинку і здатність його повторити. 
Ініціатива такої практики лежить на самому акторові і 
є його свідомим процесом внутрішньої взаємодії 
психічної волі з уявою і фантазією у створенні 
образного змісту проявленого через фізичну дію.

01.08.19 31.10.19 с. Криворівня, 
Київ

444 300,00)

21 151188 Резиденції
Проект 

національної 
співпраці

Дизайн та мода

Запуск 
етнорезиденції 

дизайну та моди 
«Ладомирія»

ГО «Центр 
дослідження та 

відродження 
Волині»

Благодійний фонд «Фонд 
громад "Рідня"»

Проектом передбачено заснування та запуск 
етнорезиденції дизайну та моди «Ладомирія» на базі 
майстерні ручного ткацтва громадської організації 
«Центр дослідження і відродження Волині»,  яка 
повинна стати місцем спілкування модельєрів та 
дизайнерів, що використовують у своїй творчості 
етнічні мотиви для обміну досвідом та творчих 
зустрічей, які при цьому будуть забезпечені 
ресурсами для творчості, а також заглиблені у 
відповідну публічну програму – лекції, майстер-класи, 
дні відкритих дверей, колективну творчість, а також 
можливістю презентації своїх творчих зусиль на Дні 
традиційного костюма.

01.08.19 31.10.19

Волинська, 
Житомирська, 

Львівська, 
Рівненська 

області

927 340,00)

22 172595 Дебюти Індивідуальний 
проект

Візуальне 
мистецтво

Конкурс молодих 
українських 

художників МУХі 
2019: Випробування 

меж

ГО «Щербенко Арт 
Центр»

«МУХі» – це поліфункціональний проект, 
спрямований на послідовну і тривалу роботу з 
підтримки українських художників на етапі їх 
становлення. У 2019 році проект буде реалізовано 
всьоме. Обов'язковим елементом проекту є 
впровадження паралельної програми, що має освітній 
та комунікативний зміст. 
В основі проекту – конкурс із наступними правилами: 
участь беруть українські художники віком від 18 років; 
учасником може бути тільки громадянин України; 
фіналістів і переможців обирає (з 2015 року – 
міжнародна) комісія експертів;  художник може 
потрапити до складу фіналістів МУХі лише один раз.

15.07.19 10.11.19 Київ 396 124,04)


