
ПРОГРАМА «СТУДІЇ РОЗВИТКУ»  

СКЛАДАЄТЬСЯ З 11-ТИ  4-Х ГОДИННИХ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ. 

 

№ заняття Назва Мета Завдання 

Заняття 0. Знайомство. 

Презентація 

програми.  
Синергія команди 
 

Відкрити програму, познайомити учасників з 

тренерами, між собою та з цілями занять.  
Відпрацювати навички роботи в команді. 
 

-Ознайомити з принципами командної взаємодії; 
-Сприяти формуванню команди для реалізації 

ініціатив. 

Заняття 1. Вибір до змін познайомити команди учасників між собою 

та цілями участі у програмі. Розкрити тему 

соціально значущих проблем. Формувати 

мотивацію до участі в програмі. 

-Визначити мотивацію участі у програмі серед 

учасників; 
-Надати інформацію щодо поняття соціально 

значуща проблема; 
-Сприяти усвідомленню учасниками власної ролі у 

вирішенні соціально значущих проблем; 
-Ознайомити учасників з алгоритмом впливу на 

соціально значущу проблему; 
-Сприяти усвідомленню учасниками важливості 

активної громадянської позиції; 
-Провести вправи на формування 5 команд 

учасників. 

Заняття 

1.1.  
 Вибір до змін 

(практичне 

відпрацювання) 

формувати навичку конкретизації проблеми, 

виявити дві соціально значущі проблеми, що 

є актуальними для групи. 

 -Конкретизувати дві соціально значущі проблеми, 

що є актуальними для членів групи; 
-Сприяти усвідомленню важливості конкретних 

дій у вирішенні цих проблем. 

 
Заняття 2. 

Генерація ідей ознайомити учасників з формами реалізації 

ініціатив, формувати в учасників творче 

мислення для створення та реалізації 

ініціатив. 

-Ознайомити учасників з формами реалізації 

ініціатив; 
-Продемонструвати успішні кейси реалізації 

ініціатив; 
-Ознайомити учасників з методиками генерації 

ідей; 
-Відпрацювати навички творчого мислення у 

вирішенні проблем. 

  
Заняття 

2.1. 

Генерація ідей 

(практичне 

відпрацювання) 

згенерувати та відібрати дві ідеї для 

створення ініціатив. 
-Відпрацювати навички генерації ідей; 
-Напрацювати ідеї для реалізації двох ініціатив, які 

б сприяли вирішенню двох соціальних проблем; 
-Ознайомити учасників з методикою SMART; 
-Відпрацювати навичку оцінки ідей за методикою 

SMART. 

Заняття 3. Біцепси громади визначити роль громади у вирішенні 

соціально значущих проблем 
-Надати учасникам інформацію щодо шляхів 

пошуку ресурсів у реалізації ініціатив; 
-Відпрацювати навички аналізу мережі підтримки 

для реалізації ініціатив; 
-Ознайомити учасників з формами звернення до 

громади за допомогою; 
-Сприяти усвідомленню учасниками важливості 

використання всіх ресурсів команди. 

Заняття 3.1  Воркшоп. Біцепси 

громади 
відпрацювати навички налагодження 

контактів та пошуку ресурсів для реалізації 

ініціатив. 

Проаналізувати інформаційний простір та 

створити мережу підтримки у реалізації ініціатив; 

  
Заняття 4.  

Кулінарна книга 

ініціатив 
ознайомити учасників з алгоритмом 

розробки конкретного плану та сценарію 

ініціативи. 

  -Надати учасникам інформацію щодо розробки 

плану та сценарію ініціативи; 
-Створити презентації власних ініціатив; 
-Презентувати власні ініціативи. 

Заняття 4.1  Воркшоп. 

Кулінарна книга 

ініціатив 

підготувати учасників до реалізації ініціатив -Створити детальний план та сценарій ініціативи; 
-Підготувати ресурси для реалізації ініціативи; 



-Надати рекомендації та провести репетиції (за 

необхідності); 

Заняття 

4.2. 
 Воркшоп. 

Презентація досвіду 

реалізації 

ініціативи 

розробити презентацію досвіду реалізації 

ініціатив 
-Надати інформацію учасникам щодо розробки 

необхідних матеріалів, що розкриватиме сутність 

реалізованих ініціатив. 

Заняття 5.  Воркшоп. Реклама, 

піар, створення 

відеороликів 

розкрити особливості створення 

інформаційної, рекламної кампанії та 

особливості створення роликів для 

висвітлення соціальних ініціатив. 

  -Ознайомити учасників з особливостями 

створення інформаційної кампанії для висвітлення 

результатів ініціатив; 
-Створити відеоролики, фото-звіти та тексти для 

висвітлення результатів соціальних ініціатив. 

 


