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2. Євроінтеграція працює в Івано-Франківській області 

3. Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні  

4. Програма психологічної та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей.  

5. Підтримка впровадження проекту щодо енергоефективності громадських будівель у 
містах Чернівці та Івано-Франківськ (НЕФКО) 

6. Соціальний стартап «Наукове містечко НОВА ЕНЕРГІЯ».  

7. Міський грант «Парасолька» 

8. Послуги з проведення енергоаудиту та розробки плану дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату 

9. Creative Spark 

10. Список реалізованих проектів. 

11. Бюджет.     



 

 

2 
 

Наша місія: 
- Організація співробітництва у сфері сталого розвитку, інновацій та технологій  
- Розширення участі громадськості у формуванні інноваційної політики, підготовці рішень, 

реалізація яких може вплинути на сталий розвиток громадськості 
- Розвиток суспільно-орієнтованої освіти і науки у сфері сталого розвитку, інновацій та 

технологій, просвітницька діяльність, виконання програм, пов'язаних з інноваційним та 
технологічним розвитком 

Напрямки діяльності: 
- розроблення та здійснення регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у 

розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, 
спрямованих на розвиток інновацій та технологій;  

- поширення знань у сфері сталого розвитку, інновацій та технологій; організація, фінансування 
та проведення досліджень з актуальних проблем у сфері сталого розвитку, інновацій та технологій;  

- залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення проблем області, що пов’язані 
зі сталим розвитком, інноваціями та технологіями;  

- створення та підтримання діяльності науково-освітніх центрів з питань сталого розвитку, 
енергоефективності та відновних джерел енергії;  

- проведення адвокаційних кампаній відповідно до мети та напрямів діяльності громадської 
організації;  

- забезпечення підготовки пропозицій щодо розв’язання проблем області у сфері сталого 
розвитку, інновацій та технологій, підвищення ефективності діяльності у цій сфері;  

- організація масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, обговорень тощо), спрямованих 
на виконання завдань Організації;  

- участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, 
симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, 
наочних та інтерактивних навчаннях, інших освітніх та наукових заходів на виконання статутних 
завдань Організації;  

- збирання, аналіз (ведення інформаційно-аналітичної діяльності), поширення та 
забезпечення доступу до інформації у сфері сталого розвитку, інновацій та технологій, створення 
власних аналітичних продуктів, інформаційних систем і баз даних;  

- взаємодія, обмін досвідом та знаннями з державними, громадськими організаціями та 
установами, учбовими закладами для виконання статутних завдань;  

- створення місцевих осередків Організації в Україні;  
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- розвиток міжнародних зв’язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які 
стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів, 
направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації.  

  
Загальні Збори є головним органом, який приймає рішення, призначає членів Правління та 

Наглядової Ради, а також обирає керівника організації, який очолює Правління.  

 
До компетенції Правління належить затвердження та внесення змін до стратегічного плану, 

річного бюджету і річного операційного плану, заслуховування звіту керівників секторів щодо 
реалізації річного бюджету і річного операційного плану, затвердження та внесення змін до 
структури, штатного розкладу та посадових обов’язків, делегування представників організації до 
консультативних та дорадчих груп, інших органів представництва, прийняття рішень щодо питань 
власності у межах, визначених Статутом та рішеннями Загальних Зборів, скликання Загальних 
Зборів, затвердження публічних звітів про діяльність та ін.  

У лютому 2019 року ГО «БРІТ» організували Загальні збори організації, за результатами яких 
було визначене нове Правління ГО «БРІТ». Членами Правління стали Дарвай Ірина – голова 
правління, кандидат технічних наук; Жовтуля Любомир, кандидат технічних наук; Карпаш Олег, 
доктор технічних наук.  

Також, у 2020 році ГО «БРІТ» планує продовжити роботу над інституційним розвитком – 
зокрема, формувати Наглядову Раду організації, удосконалити спеціалізований сайт gobrit.org.ua та 
організувати серію навчань в сфері аналітики енергетичного сектору.  
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Дослідження в рамках проєкту «Євроінтеграція працює в Івано-Франківській області» 

проводилось протягом липня-листопада 2019 року, та включало проведення соціологічного 
дослідження за методологією ІЕД (фокус-групи) для виявлення успіхів і проблем у впровадженні 
реформ, проведення глибинних інтерв’ю з героями, аналіз та поширення історій успіху. 

Загальною ціллю фокус-групи було перевірити результати моніторингу проєвропейських реформ 
в Івано-Франківській обл. Основними завданнями було: дізнатись, з якими реформами учасники фокус-
групи знайомі і вважають, що вони є проєвропейськими; як вони оцінюють відзначені реформи щодо 
їх ефективності і як вони впливають на зміни в житті регіону; дізнатись про особисту участь 
респондентів в впровадженні реформ; отримати інформацію про нові історії успіху у зв’язку із 
впровадженням реформ в секторах які представляють учасники; дізнатись думку респондентів про 
проблеми чи рекомендації щодо просування реформ в регіоні.  

В результаті одержано поглиблений погляд на впровадження реформ чотирьох груп: організацій 
громадянського суспільства, підприємці-початківці, представники влади та самоврядування, малий та 
середній бізнес. 

Усі відмітили успіх реформи децентралізації – активність створення об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ), перерозподіл повноважень та ресурсів для розвитку територій та громад. На думку 
учасників – «ОТГ отримали достатньо ресурсів для розвитку але є ще проблема з кадрами, зокрема з 
проектними менеджерами». Змінюється відношення самоврядування і громади до бізнесу – вони 
стають партнерами, формуються сприятливі місцеві умови для підприємців, запроваджуються 
інструменти підтримки початківців. 

Відслідковується достатньо висока активність мешканців в процесах обговорення та ініціювання 
по створенню об’єднаних громад. В регіоні станом на жовтень 2019 налічується 38 ОТГ (в т.ч. ОТГ з 
центром в обласному місті та кілька міських ОТГ). Відбувся перерозподіл повноважень та ресурсів, 
громади отримали суттєве збільшення бюджету для виконання своїх завдань, можливість ефективно 
управляти своїми активами для формування власних доходів. Громади почали активніше працювати 
по залученню інвестицій, як внутрішніх (в т.ч. з Державного фонду регіонального розвитку), так і 
зовнішніх (в т.ч. через реалізацію міжнародних проектів транскордонної співпраці). Основним 
показником ефективності цих реформ є – спроможність ОТГ, формування власних доходів на душу 
населення та їх зростання. Всі учасники відмітили, що процеси децентралізації успішно проходять 
загалом у всій Україні, а представники ОТГ з різних регіонів обмінюються успішними практика, 
досвідом, здійснюють також і спільні напрацювання. 

Безумовно позитивний ефект помітний за реформами енергоефективності та енергоощадності. 
Починаючи від енергетичного менеджменту держбюджетних установ і до програм із співфінансування 
енергоощадних заходів. Усі учасники фокус-груп відчули позитивні зміни у дитячих садочках, лікарнях 
чи просто приватних будинках. Усі розуміють що енергоощадні зоходи дозволяють ефективніше 
використовувати енергоресурси, знижуючи споживання енергії  підвищують комфорт в приміщеннях. 
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В наслідок реформи відчутне стимулювання таких заходів з боку держави та європейського союзу. 
Можливо є деякі недопрацювання законодавства і плані адаптації європейських стандартів, завищених 
вимог енергетичних показників чи регламентів процесу енергетичної сертифікації будівель, та всі 
оптимістично налаштовані що з досвідом реалізації підзаконні акти буде удосконалено. 

Реформи також сприяють росту відновних джерел енергії шляхом запровадження зеленого 
тарифу, а завдяки впровадженню енергетичної реформи в частині формування конкурентного 
енергоринку в області (та не тільки) реанімовано малу гідроенергетику. Малі гідроенергостанції на 
наших гірських річках (Тлумацький та Снятинський р-ни) відновили свою роботу, вони мають низьку 
собівартість електроенергії, що дозволяє повністю здійснювати відпуск її в мережу, піднімати свій 
фінансовий стан та розвиватись. Загалом це використання нетрадиційного джерела енергії, 
збереження екології та вплив на формування конкурентного ринку. 

Освітня реформа асоціюється з позитивним відношення до Нової української школи (НУШ). Новий 
підхід дозволяє розвивати навики застосування отриманих знань, нові креативні умови та методики 
навчання, це потужний освітньо-розвитковий поступ, розвиток індивідуальності та талантів. В усіх 
учасників фокус-груп виникало загальне позитивне сприйняття запровадження Дуальної освіти у вищих 
навчальних закладах.  

Одночасно виділені проблеми в освітній реформі: в частині створення опорних шкіл на рівні ОТГ 
– освіта є популістською, оскільки триває боротьба маленьких шкіл за своє збереження, немає 
механізму для вирішення цієї проблеми; для реалізації НУШ реформа прописана добре, але до кінця 
не пророблений механізм її впровадження (в одному приміщенні креативні класи НУШ і звичайні класи 
– питання справедливості, застосування нової методики викладання у великих групах є не 
ефективними і складними в реалізації, опір працівників); до кінця не врегульовані питання 
підпорядкування та фінансування професійно-технічної освіти. 

Думка учасників фокус-групи щодо медичної реформи – вона добре рухається вперед, є 
достатньо результативною, дієвою з точки зору розподілу бюджетних коштів та професійного 
зростання кадрів, ефективний механізм впровадження. 

Учасники відмітили, що влада і самоврядування несуть відповідальність за реалізацію фіскальної, 
освітньої, медичної реформ, реорганізацію сфери культури в сільських територіях, а також задіяні до 
реалізації секторальних. В першу чергу вони несуть відповідальність за оптимізацію мережі освітніх 
закладів та медичної первинки (амбулаторій). Ці процеси були тривалими, потребували великої 
роз’яснювальної роботи серед мешканців громад, оскільки в окремих випадках це закриття інституцій 
та вивільнення людей. В багатьох громадах процеси відбувались з певною соціальною напругою. Але 
з другої сторони стояло завдання створити ці послуги з абсолютно новим підходом до якості, 
доступності та ефективності. Учасники фокус-групи відмітили, що ці реформи в їх громадах зараз дали 
можливість якісно обслуговувати свої мешканців. 

Результат медичної реформи в громадах впроваджується шляхом оптимізації амбулаторій в 
сільській території, їх матеріальної переоснастка, формування комунального медичного закладу, 
становлення статусу сімейного лікаря та підписання договорів з пацієнтами. Як результат – інший підхід 
до надання послуг. Перші медичні комунальні заклади Івано-Франківської області у Брошнів-Осадській, 
Рожнівській, Заболотівській ОТГ. 
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Екологічна реформа – прийняті нові директиви та норми, які відповідають європейським 
стандартам, дуже багато змін в частині екологічної освіти населення, роздільній збір сміття, розробка 
програм на рівні ОТГ щодо ефективного поводження із сміттям, розроблені стратегічні плани розвитку 
територій мають мати екологічну оцінку (задекларовано але практичного механізму втілення немає).  

Якісні зміни у поводженні з твердими побутовими відходами та роздільним збором сміття. ОТГ 
розробляють окремі стратегії, розробляють окрему послугу, налагоджують систему збору та вивозу 
сміття. Проблемою залишається питання його подальшої переробки. Окремо учасники висунули 
сумніви щодо дотримання викидів в атмосфери промисловими об’єктами та ефективності регуляторів 
в цій сфері. 

Великі зміни більше ніж 5 років відбуваються в сфері стандартизації в плані гармонізації 
стандартів з європейськими, відмінені радянські гости і поступово вводяться нові стандарти з метою 
усунення бар’єрів у торгівлі, виходу на європейський ринок без перешкод, усунення подвійних 
стандартів. Для підприємців - це розширення ринку. 

Якісні зміни в соціальній сфері – зокрема запровадження якісних та інтенсивних змін в сфері 
гендерної політики, ефективна робота уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 
регіональному рівні та в ОТГ і широке висвітлення діяльності. 

В рамках реформи поліції в об’єднаних громадах для гарантування безпеки жителям громади, 
максимального наближення послуги та роботи поліцейського інспектора до людей створені 
поліцейські станції. Перша з них в Старобогородчанській сільській ОТГ. А на рівні міста створюють 
муніципальну поліцію (Рогатин, Калуш, Івано-Франківськ та інш.) 

Реформа молодіжної політики – активізація молоді, формування нового молодіжного лідера та 
молодіжного працівника, створення молодіжних рад як консультаційно-дорадчих органів при органах 
місцевого самоврядування, створення молодіжних центрів, хабів, просторів. Молодіжна політика 
реалізується молоддю. Формування агентів змін. Учасники фокус-групи відмітили важливість 
підтримки молодіжної політики, це їх майбутнє. В половині ОТГ створені Молодіжні ради при радах, як 
консультативно-дорадчий орган. Вони активно працюють в громадах в напрямку розвитку молоді, її 
участі у всіх змінах. Перший в регіоні молодіжний простір #StBogoHub створений в 
Старобогородчанській ОТГ. 

Учасники фокус-групи відмітили відкритість кордонів, система без віз, легкий доступ до 
подорожей дозволяє вивчати світ, спостерігати ззовні як розвивається бізнес в Європі та інших країнах, 
черпати нові ідеї для своє діяльності, нові бачення його ведення. По-друге – це відкритий освітній 
простір, зокрема щодо підприємницької діяльності та окремих його сфер (експортно-імпортної 
діяльності), легкий доступ до інформації, ефективні методики, багато доступних безкоштовних освітніх 
програм для початківців. Це дозволяє швидко та легко започаткувати свою справу. По-третє – доступ 
до фінансових інструментів, проекти фінансовані ЄС, що надають інституційну, освітню, кредитну 
підтримку підприємців-початківців, підтримку стартапів. 

Підтвердженням євроінтеграційного поступу є також реалізація достатньої кількості в регіоні 
міжнародних проектів транскордонної співпраці. 
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В обговоренні та 
подальшому аналізі було 
ідентифіковано 15 успішних 
прикладів дії проєвропейських 
реформ на території Івано-
Франківської області. З 
безпосередніми героями успіху 
було проведено глибинні інтерв’ю для 
подальшого написання та 
поширення кращих практик 
реалізації та використання 
реформ в Івано-Франківській 
області. 

Результати досліджень 
представлено у вигляді брошури: 

https://gobrit.org.ua/share/rfr/istorii_uspihu_reform_if_report_web.pdf   

https://gobrit.org.ua/share/rfr/istorii_uspihu_reform_if_report_web.pdf
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Громадська організація БРІТ є членом асоціації «Енерготрнаспарентність», що має за мету 

Створення мережі професійних та відповідальних організацій та пулу експертів, що здатні 
імплементувати ІПВГ. 

Асоціація «ЕнергоТранспарентність» є громадською асоціацією, створеною для представлення 
інтересів своїх учасників, та пропонує представників від громадськості до Багатосторонньої групи з 
імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. Правовий статус БГ 
ІПВГ визначений Законом України 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». 
Таким чином, сталий розвиток Асоціації напряму впливає на роботу БГ ІПВГ та на процес 
впровадження ІПВГ в Україні. Асоціація «ЕнергоТранспарентність»  була створена 8 липня 2009 року, 
але офіційно зареєстрована 3 січня 2019 задля підвищення спроможності організації та ї членів в 
рамках впровадження ІПВГ в Україні. 

На даному етапі експерти ГО БРІТ беруть участь в інституційній розбудові асоціації та розробці 
перспективних проектів. 

Ціль Кроки 

Стратегічна підтримка громад 
видобувних регіонів 

Поширення успішного досвіду 
імплементації ІПВГ в регіонах 

Навчання громад 
Юридична підтримка 

Фасилітація та медіація в рамках 
імплементації ІПВГ спрямовані на 

зменшення конфліктів в регіоні 

Активізація молоді у видобувних 
регіонах 

Розширення партнерства з 
молодіжними організаціями 

Створення програми стипендій для 
залучення молоді до організацій, які 

займаються впровадженням ІПВГ 
Створення консорціумів з 

організаціями-партнерами 

Адвокація впровадження 
законодавства щодо розкриття інформації у 

видобувному секторі. 

Моніторинг виконання звітності в 
рамках ІПВГ 

Моніторинг роботи профільних 
міністерств та моніторинг відкриття даних 

Поширення інформації стосовно прав 
громад у видобувних регіонах 

Аналіз політики 
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Розбудова спроможності учасників та 
партнерів Асоціації 

«ЕнергоТранспарентність» 

Проведення тренінгів стосовно 
інституційного розвитку членів Асоціації та її 

партнерів 
Створення міні-онлайн курсу для 

оцінки та навчання нових членів Асоціації 

Розробка комунікаційної стратегії в 
рамках впровадження ІПВГ 

Створення стабільної онлайн-
платформи для успішної комунікації 

Акцент на комунікацію з новими та не 
залученими раніше регіонами 

Розширення програми обміну досвіду 
як між членами Асоціації, так і з 

міжнародними колегами 
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Проєкт «Україна-Норвегія» пропонує військовослужбовцям так зване «нове життя», в якому 

можна проявити усі свої навики та вміння, навчитись новому, отримати мотивацію та прагнення до 
нової діяльності або ж працевлаштування. На даний час відсутні подібні проекти, які б дозволяли 
поєднати три важливі складові проекту: професійну перепідготовку, соціальну адаптацію і психологічну 
реабілітацію.  

Відзначимо, що курс "Підприємництво та лідерство" сприяє вирішенню проблеми безробіття 
та допомагає започаткувати власний бізнес. Адже кожен слухач у процесі навчання розробляє бізнес-
план і необхідні знання для реалізації індивідуального проекту на практиці та ведення підприємницької 
діяльності. 

Інша складова курсу – лідерство. Лідерство - психологічна характеристика поведінки певних 
членів групи. Лідерство є процесом психологічного впливу однієї людини на інших при їх сумісній 
життєдіяльності, який здійснюється на основі сприйняття, наслідування, навіювання, розуміння один 
одного. Лідерство засноване на принципах вільного спілкування, взаєморозуміння і добровільності 
підпорядкування. 

Головна якість лідера – чітке бачення мети, яка іншим уявляється у вельми туманних контурах чи 
не бачиться зовсім. Основна ж якість керівника – з найменшими втратами реалізувати мету. 

Тому даний курс має за мету не тільки надати знання, необхідні для розвитку власної справи, а і 
психологічно підготовлює  учасників до прийняття управлінських рішень. 

Зі слів учасників проекту «Україна-Норвегія», даний проект не тільки дає можливість отримати 
нові знання, а й велику кількість мотивації і розвитку особистих якостей, навичок і врешті решт 
отримати підтримку, сприяння в працевлаштуванні та нові знайомства і нових друзів. 

Особливості реалізації проекту 
Реалізація проекту складається з кількох частин: професійна підготовка, психологічна 

реабілітація, сприяння в працевлаштуванню.  
В рамках професійної перекваліфікації були проведенні навчання по спеціальності 

«Підприємництво і лідерство». Вибір саме такої спеціальності дає можливість слухачам курсів не тільки 
отримати нові знання та поради, а спланувати свою майбутню роботу та по закінченню проекту мати 
уже сформований план дій і розуміти, що потрібно для розвитку власної справи та бізнесу. Метою даної 
програми перепідготовки є: підготовка успішних підприємців (бізнесменів) для сталого економічного 
розвитку.  

Впродовж 3 місяців слухачі вивчали основи менеджменту, менеджмент проектної діяльності, 
фінансування, фандрайзинг, інформаційні технології, англійську мову професійного спрямування та 
інші базові курси для отримання знань у сфері підприємництва. Окрім теоретичного курси і практичних 
занять слухачі відвідували майстер класи та зустрічі з успішними підприємцями, а також сучасні 
воркшопи з підготовки та реалізації ідей для власної справи:  
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- Воркшоп із розробки швидких прототипів «Спринт» «Creative Spark: Higher Education Enterprise 
Programme Sprint rapid prototyping» доктора Річарда Томлінса з університету Ковентрі, Великобританія 
з Міжнародного центру трансформаційного підприємництва. «Спринт» – це швидка побудова 
прототипу, який не обов’язково є якимсь фізичним предметом, а може полягати в розробці впродовж 
2,5 годин певної стратегії дій. Цю техніку можуть застосовувати підприємці, бо вона як кістяк, основа 
для людей, котрі вже керують бізнесом або збираються розпочати власну справу. Будь-яку, але 
насамперед – у царині креативної економіки, кіно, музики, театру, інформаційних технологій, 
архітектури і дизайну і ін. Цю технологію застосовують у великих компаніях зокрема Google 

- Воркшоп Lego Serious Play - креативна методика для розробки ідеї з застосуванням наборів Lego 
при якій досягається максимальне включення учасників в розробку власної ідеї її прототипування, а 
також розвиваються навички роботи в команді та спільному досягненні певної мети. Детальна 
інформація за посиланням: 

 https://drive.google.com/file/d/1Z4k18DVf5wRuSpgewA0ORuFZzhc_-o7G/view 
Для оцінки та постійного покращення навчальної програми проводяться опитування учасників 

через 60 днів після початку навчання та по завершенню навчання. Кожен слухач оцінює та подає 
побажання щодо: 

- важливості кожної навчальної дисципліни; 
- необхідності збільшення/зменшення годин на навчальну дисципліну; 
- рівня викладання викладача та вміння зацікавити до вивчення певної дисципліни; 
- загальних аспектів організації проведення навчання (розклад, навчальна аудиторія і ін.) 
По результатах опитування вносяться корективи в організацію та проведення професійної 

адаптації. 
Психологічна реабілітація є важливим етапом реалізації проекту. Проведення психологічних 

тренінгів, семінарів та неформальних зустрічей  допомагає слухачам не тільки увійти в стан 
психологічної рівноваги, а й підготувати їх до сприйняття нового матеріалу і надання мотивації до 
майбутнього працевлаштування та впевненості в собі розпочати власний бізнес. Психологічні тренінги 
реалізуються у вигляді міні-лекції з подальшим обговоренням та аналізу конкретних життєвих історій 
учасників, щоб заохотити слухачів до розмови, розвитку комунікативних навичок, розуміння, що в них 
є майбутнє (особливо учасників АТО).  

В рамках соціальної адаптації, в залежності від потреб групи,  організовуються зустрічі з 
підприємцями різного виду діяльності, які розказують історії власного шляху до створення та реалізації 
бізнес ідей, перешкоди та важливі деталі, на які слід звернути увагу в майбутньому. Значний наголос 
робиться на реалізації соціального підприємництва, яскравим прикладом якого у Івано-Франківській 
області є Кава зі Схрону - це соціальний бізнес Центру для учасників АТО "Бандерівський Схрон". 
Прибуток з продажу кави йде виключно на утримання та розбудову Центру. 

У весняному семестрі, організовано ряд заходів соціально-психологічної адаптації:  
- екскурсія в наукове містечко «Нова енергія» для учасників програми перепідготовки та їх дітей. 
- екскурсія в Промприлад.Реновація — інноваційний центр на базі старого заводу, який працює 

на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва 

https://drive.google.com/file/d/1Z4k18DVf5wRuSpgewA0ORuFZzhc_-o7G/view
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та освіти. Це проект зі сфери імпакт-інвестування, де інвестори одночасно вкладають в соціальний 
вплив на регіон та отримують повернення інвестицій у вигляді дивідендів 

- екскурсія в геологічний музей, що розташований в головному корпусі Івано-франківського 
національного технічного університету нафти і газу у залі площею 550 м2, відділи якого представлені 
систематичними колекціями: мінералогії, петрографії, корисних копалин, історичної геології, 
палеонтології 

- майстер клас з розпису футболок/еко торбинок, на якому кожен учасник самостійно за 
допомогою трафаретів та фарб створював унікальний малюнок на футболці/еко торбинці. 

- майстер клас «Мистецтво квілінгу» - мистецтво виготовлення плоских або об'ємних композицій 
зі скручених у спіралі смужок паперу. На майстер-класі учасники дізнались: як правильно скручувати 
смужки паперу, якої форми та розмірів повинні бути складові композиції, та самостійно спробували 
створити композицію.  

- майстер клас BLS (Basic life support) — базова підтримка життя, а саме представлення 
теоретичної інформації та відпрацювання на манекені основних  навиків:  

• Алгоритм надання допомоги людині без свідомості 
• - Ефективне виконання компресій та штучного дихання (СЛР) 
• - Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД) 
• - Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом 
• - Допомога потопельникам та дітям. 
- майстер клас «Методики дихання», під час якого учасники ознайомились з вправами дихальної 

гімнастики, навчилися керувати процесом дихання, що, за словами лектора дозволяє розслабитись, 
зняти психологічне напруження і зміцнити свій організм, розпрощатися з багатьма проблемами, 
подовжити тривалість життя.  

 
Майстер клас з розпису футболок/еко торбинок;     Воркшоп із розробки швидких прототипів «Спринт» 
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Воркшоп Lego Serious Play 
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З метою впровадження енергоощадної політики м. Івано-Франківська, за підтримки експертів ГО «БРІТ» 

на кафедрі енергетичного менеджменту та технічної діагностики ІФНТУНГ у створено «Лабораторію 
енергоаудиту». Це була перша організація в області, яка отримала всі необхідні ліцензії, сертифікати та дозволи 
на проведення робіт за таким напрямом. 

Будучи провідним регіональним експертним центром з питань енергоефективності, Лабораторія надає 
супровідну допомогу Івано-Франківській міській раді щодо деяких актуальних напрямів діяльності. Відповідно 
до запиту міської ради, Лабораторією був розроблених проект Плану дій зі сталого енергетичного розвитку 
(ПДСЕР) для м. Івано-Франківськ та Програми з енергоефективності м. Івано-Франківськ. 

Починаючи із 2016 р. на базі лабораторії, ІФНТУНГ реалізує навчання (за магістерськими та 
післядипломними напрямами підготовки) з енергетичного менеджменту. 

У 2016 році містом були укладені кредитні та грантові договори з NEFCO на суму в 5 млн євро.  Проект 
передбачав два етапи: розроблення техніко-економічного обґрунтування та проведення заходів з 
енергозбереження. В результаті проекту встановленні ІТП з погоднім регулюванням, проведена реконструкція 
теплопостачання, тепломодернізація об’єктів.   

Перший етап програми НЕФКО у місті Івано-Франківськ вже завершено – він охопив 7 об’єктів: 6 cадочків 
та навчально-реабілітаційний центр. Вже розпочався другий етап програми, який розрахований ще на 16 шкіл та 
садків: школа-гімназія №3, ЗШ №8, ЗШ №13, ЗШ №22, ЗШ №25, ДНЗ №3, ДНЗ №15, ДНЗ №9, ДНЗ №27, ДНЗ №11, 
ДНЗ №2, ДНЗ №1, ДНЗ №20, ДНЗ №30, ДНЗ №29, ДНЗ №34. 

Наша участь у виконанні проекту «Підтримка впровадження проекту щодо енергоефективності 
громадських будівель у містах Чернівці та Івано-Франківськ» полягає у місцевій координації проекту та 
експертному досвіді у питаннях енергоефективності адміністративних будівель. 

Даний проект включає два мульти-будівельних комплексних проекти з термомодернізації громадських 
будівель, які мають виконуватися паралельно. Команда проекту прагне максимально координувати роботу ГРП 
в Івано-Франківську та Чернівцях для досягнення синергії в управлінні проектами та здійсненні закупівель. 

Кожен із ключових експертів має асистентів – досвідчених спеціалістів із подібним досвідом роботи. Це 
допомагає розподілити зусилля при виконанні їх задач паралельно в обох містах. 

Підхід Консультанта до виконання проекту базується на доповненні проекту необхідним технічним 
досвідом у сфері енергетичної ефективності будівель та забезпеченні дотримання правил кредитування за 
рахунок безцінного міжнародного досвіду з організації та оптимізації проектів мульти-будівельної реконструкції. 
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Наукове містечко «Нова Енергія» - соціальний стартап  інтерактивного навчання для людей від 5 

до 105 років у сфері науки та технологій, що реалізується ГО «Бюро розвитку, інновацій та технологій» 
спільно з ІФНТУНГ.  

Наукове містечко засноване 21.09.2016 року і презентоване до річниці заснування ІФНТУНГ. 
У січні 2019 року команда наукового містечка «Нова Енергія» провела Стратегічну сесію, під час 

якої сформовано основні ключові напрями діяльності наукового містечка з урахуванням Цілей сталого 
розвитку, Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, проведення профорієнтаційної роботи, 
спрямованої на збільшення кількості студентів та покращення іміджу ІФНТУНГ. Також протягом 
Стратегічної сесії ми сформували цінності та місію Наукового містечка «Нова Енергія»:  

Цінності: 
•  Цікава наука 
•  Інтелект дитини 
•  Доступні технології  
•  Інтерактивна освіта 
•  Відкритість  
•  Креативність 
•  Сталий розвиток суспільства 
Місія  
Ми відкрита освітня спільнота, яка інтелектуально та креативно розвиває активну частину 

суспільства України та світу шляхом популяризації науки в ігровій формі та інтерактивної STEM-освіти 
для дітей і дорослих. 

НАША МЕТА 
1. Популяризація науки серед дітей та молоді. 
2. Популяризація ІФНТУНГ як бренду. 
3. Професійна орієнтація молоді (у тому числі і завдяки нашій роботі набрана велика кількість 

студентів (таблиця 1)). 
 
За три роки існування ми досягли високих показників. Наукове містечко відвідали понад 40 тис. 

людей (таблиця 2). 
 
Таблиця 2 – Загальні показники за три роки існування 

№ Назва заходу 
Кількість 

заходів/публікацій 

Кількість осіб, 
залучених у 

заходах 
1 Екскурсія в науковому музеї  1286  21204 
2 Екскурсія у Геологічному музеї  538 8186 



 

 

16 
 

3 
Наукове шоу високих напруг «TESLA 

ENERGY SHOW» 
298 

5605 

4 Наукове шоу вогню «ALLхімія» 69 1408 

5 
Наукове шоу наднизьких температур 

«Шостий елемент» 
29 

596 

6 Виїзд в місто та область (безкоштовно) 24 (35 000 осіб) 
7 Проведені заходи 98 120 

8 

Висвітлення діяльності у ЗМІ (статті, 
репортажі, виступи), в тому числі 
національні і міжнародні (Додаток до цього 
звіту) 

137 
Читачі/глядачі 

кожного ЗМІ 

9 
Відвідування Наукового містечка 

іноземними гостями 

36 країн 
світу, 4 

континенти 

Враховані у 
загальній кількості 

відвідувачів 
КОМАНДА 

Наша команда – це 27 працівників, з яких 1 доктор технічних наук та 7 канд.техн.наук, аспіранти 
та магістри. У свою команду ми постійно залучаємо активне свідоме студентство ІФНТУНГ, які  разом з 
командою Наукового містечка розширюють свій кругозір та підвищують свою кваліфікацію завдяки 
участі у нових проектах різного рівня. За час існування ми залучили до роботи 16 студентів.  

СПІВПРАЦЯ 
Ми активно співпрацюємо з такими компаніями, як ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПрАТ 

«Київстар», ДТЕК, Екоенергія, ROZEN, UTEM Solar, Бюро з питань екології Української греко-католицької 
церкви, ТОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк», IT-компанія «SoftServe», Івано-Франківський 
ІТ-кластер, а також Івано-Франківською міською та обласною радами. 

Спільно з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради ми провели серед 
школярів Івано-Франківська 2 конкурси відео-робіт наукових експериментів, конкурс проектів з 
енергоефективності, конкурс екологічних наліпок. 

«Івано-Франківськ – місто для дітей» - так називається екскурсія для діток, яку ми створили 
спільно з управлінням туризму Івано-Франківської ОДА. Маршрут пролягає через цікаві локації в місті, 
територією ІФНТУНГ і завершується науковим шоу в Науковому містечку «Нова Енергія». 

 
УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ 

Таблиця 3 – Участь у проектах протягом 3 років 
№ Назва проекту, гранту, конкурсу Грантодавець Рік 

1 

Psychological and social adaptation, 
career advisory for retired military 
servants and ATO/UFO veterans and their 
families. In partnership with Ivano-
Frankivsk National Technical University of 
Oil and Gas.  

Funded by 
Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs via 
International Fund of 
Social Adaptation 

лютий 2017 –
триває 
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2 

Municipal finance strengthening 
initiative (MFSI-II) roll-out supported by in 
Ivano-Frankivsk, Zakapattya, Chernivtsi, 
Lviv and Volyn Oblasts.  

USAID in the 
support of EITI 

14.03.2016-
31.10.2017 

3 

Monitoring and facilitation of 
implementation of energy-efficient and 
energy-saving  policy in Ivano-Frankivsk 
region.  

funded by EU via 
Institute of Economic 
Research 

01.06.2017-
31.05.2018 

4 

Project Implementation Unit Support 
in Relation to Energy Efficiency in Public 
Buildings in the Cities of Chernivtsi and 
Ivano-Frankivsk  

in partnership 
with Norsk Energi 
funded by NEFCO 

01.07.2016-
31.12.2019 

5 
Creative Spark: Higher Education 

Enterprise Programme in partnership with 
Coventry University and IFNTUOG.  

(funded by British 
Council) 

01.11.2018-
31.07.2019 

6 

Відкриття на базі Наукового 
містечка «Нова Енергія» філіалу проекту 
#дівчатаSTEM (залучення дівчат до 
технічних спеціальностей) 

Центр «Розвиток 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності», м. 
Київ 

Вересень 2019 - 
триває 

7 

RFR - Просування реформ у 
регіонах. Моніторинг та сприяння 
впровадженню політики 
енергоефективності та 
енергозбереження в івано-франківській 
області 

Європейський 
Союз, Інститут 
економічних 
досліджень 

2016-2017 

8 
Міський грант на проведення 

безкоштовних екскурсій 

Департамент 
освіти Івано-
Франківської міської 
ради 

2016 

9 

Посилення інституційної 
спроможності ОСББ в сфері 
енергоменеджменту через навчання та 
створення успішних прикладів 

Івано-
Франківська міська 
рада 

2016 

10 

Посилення інституційної 
спроможності бюджетних закладів в 
сфері енергоефективності через 
навчання та створення успішних 
прикладів 

Івано-
Франківська ОДА 

2016 
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11 
Школа передових технологій» в 

рамках міжнародної програми «Make 
your mark» 

Компанія 
«Київстар» 

2017-2018 

12 
Енергоефективність для молоді 

для стійкого майбутнього 
Європейський 

Союз 
2018 

13 
Конкурс проектів для школярів 

«Енергоефективність та 
енергозаощадження» 

Департамент 
освіти Івано-
Франківської міської 
ради 

2017 

14 Конкурс наліпок «Врятуй планету» 

Департамент 
освіти Івано-
Франківської міської 
ради 

2016 
2017 

15 
Конкурс відео-робіт «Цікава 

фізика» для учнів міських шкіл 

Департамент 
освіти Івано-
Франківської міської 
ради 

2016 
2017 

 
Екскурсії в Науковому музеї 

Екскурсії у науковому музеї «Нова Енергія» - це головний шлях залучення нашої аудиторії, у тому 
числі і в профорієнтаційному плані для ІФНТУНГ. На початку кожної екскурсії ми зазначаємо локацію 
нашого містечка – територія ІФНТУНГ. 

Це, на нашу думку, найкраща профорієнтаційна діяльність, адже до нас приходить якраз вся 
цільова аудиторія університету – починаючи з 5 класу діти вже починають обирати майбутні професії. 

За три роки існування в Науковому містечку проведено 1286 екскурсій для 21204 осіб. Більша 
частина відвідувачів – учні загальноосвітніх навчальних закладів. 

У 2019 році (станом на 01.09.2019р) проведено 162 екскурсії для 3055 осіб, серед яких: 
Діти молодшої школи (1-4 кл.) – 362 учнів 
Діти середньої школи (5-9 кл.) – 1152 учнів 
Діти старшої школи (10-11 кл.) – 195 учнів 
Учні коледжів та ліцеїв – 117 учнів 
Решту складають батьки, студенти ІФНТУНГ та інших університетів, викладачі, інші дорослі 

відвідувачі та дошкільнята. 
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Екскурсії в науковому музеї (станом на 01.09.2019) 
Ми тісно співпрацюємо з Фізико-технічним ліцеєм. Всі ліцеїсти регулярно відвідують наші 

інтерактивні екскурсії та наукові шоу. Кращі ліцеїсти беруть участь у нашому спільному з Компанією 
Київстар проекті «Школа передових технологій» в рамках міжнародної програми «Make your mark». 
Ліцеїсти проходять безкоштовне навчання під час якого виконують спеціальні проекти, які будуть 
представлені 14 вересня цього року на «Хакатоні ідей» у Науковому містечку. 

Експозиція наукового музею 
Експозиція музею постійно поповнюється новими експонатами, які демонструють різні фізичні 

явища та наукові процеси. Більшість експонатів зроблені власноруч членами команди Наукового 
містечка «Нова енергія». Всього понад 50 експонатів знаходяться в Науковому містечку. 

21 вересня 2018 відбулося відкриття нових наукових атракціонів, серед яких і  «Енергетичне 
колесо», яке є втіленням концепції  енерго- та ресурсозбереження, виготовлення якого профінансувало 
АТ «Прикарпаттяобленерго». На святкування 3-го дня народження Наукового містечка ми плануємо 
запустити ще 7 нових експонатів. 

Популяризація роботи Геологічного музею ІФНТУНГ 
Завдяки нашій співпраці з Геологічним музеєм ІФНТУНГ величну колекцію національного 

надбання України було презентовано для школярів та дорослої громади міста й області.  
У 2018 році завдяки нашому залученню аудиторії у Геологічному музеї проведено 107 екскурсій 

для 1651 особи, серед яких 1679 – школярі Івано-Франківська та області. 
У 2019 році у Геологічному музеї проведено 8 екскурсій для 247 осіб, серед яких 218 – школярі 

Івано-Франківська та області.  
Наукові шоу 

Наші шоу – це феєричні перформанси для дітей та дорослих, які демонструють цікаву науку, 
неймовірні досліди та пояснення фізичних законів. За допомогою наукових шоу ми прагнемо привити 

13%

41%

7%

4%

35%

діти молодшої школи (1-4 кл.) діти середньої школи (5-9 кл.)

діти старшої школи (10-11 кл.) учні гімназій, коледжів та ліцеїв

дорослі(вчителі, батьки)
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любов дітям та молоді до STEM-наук, зацікавити їх та мотивувати до вибору майбутніх професій у STEM-
напрямах. 

Наукове містечко «Нова Енергія» своїм відвідувачам пропонує відвідати три наукові шоу: 
Шоу високих напруг «TESLA ENERGY SHOW» 
Шоу вогню «ALLхімія» 
Шоу наднизьких температур «Шостий елемент» 
Окрім того, наукові шоу ми демонструємо на Днях науки ІФНТУНГ, під час візитів делегацій до 

університету, для іноземних та українських студентів. 
У 2018 році проведено всього 140 наукових шоу для 2788 осіб, серед яких 2235 школярів (цільова 

аудиторія для профорієнтаційної діяльності). 
У 2019 році проведено всього 165 наукових шоу для 3178 осіб, серед яких 2632 школярів. 
 

 
Діаграма відвідування учнями, студентами та дорослими 

 
НАВЧАННЯ 

Курси для дітей та молоді 
У «Новій Енергії» успішно проводяться освітні курси для дітей за популярним у світі напрямом 

STEM-навчання. У наших навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + 
інноваційні технології. За STEM–освітою учні здобувають знання, навчаються працювати в команді, 
розвивають креативність, критичне мислення та інші soft-skills, які відповідають за участь у робочому 
процесі, високу продуктивність праці. 

STEM - це освіта після школи, яка готує учнів до успішного працевлаштування в майбутньому. 
У 2018-2019 році на наших курсах навчалися 192 школярі. 
Загалом у нас розроблено 13 освітнім програм за 4-ма напрямами (рисунок 4 та 5). 

19%

3%

78%

Дорослі (батьки та вчителі)

Студенти коледжів

Учні загальноосвітніх закладів
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Навчальні курси Наукового містечка «Нова енергія» 

 
Наші принципи в освіті дітей та молоді 

Майстер-класи 
У Науковому містечку проводяться майстер-класи для дітей «Сонячна система», «Виготовлення 

годинника», «Виготовлення просторової моделі молекули вітаміну С» та багато інших наукових 
воркшопів. Всього в 2018-2019 рр. проведено 42 воркшопи для 232 школярів. 

Табори для школярів 
У 2018 році ми започаткували проведення таборів для школярів на канікулах. «Крута наука», 

«Крута наука 2.0», «Весняна наука», Літній табір «SCIENCE camp» провели упродовж 2018-2019 року. 
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Під час таборів діти експериментують на заняттях з хімії, вивчають ази робототехніки та програмування, 
беруть участь у наукових воркшопах та наукових шоу, цікавих екскурсіях. Загалом наші табори відвідали 
317 школярів. 

Тренінги для дорослих 
На постійній основі проводяться тренінги з енергоефективних технологій та енергоощадних 

заходів для ОСББ, представників ОТГ та пересічних громадян, які хочуть навчитися економити енергію 
в побуті правильно. А також тренінги для вчителів. У 2018 – 2019 рр. проведено 29 таких заходів. 

РОБОТА НАД ПОКРАЩЕННЯМ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ 
Щороку Наукове містечко «Нова Енергія» бере участь у представленні ІФНТУНГ на День 

університету - презентує для гостей святкування цікаві наукові шоу.  
У 2017 році «Нова Енергія» подарувала унікальне, єдине на Західній Україні, шоу високих напруг 

«TESLA ENERGY SHOW», на якому демонструються найбільші в Україні блискавки на генераторі Тесла. 
Більшість експонатів шоу виготовлені власноруч членами нашої команди. 

У 2018 році відвідувачам святкування Дня університету представлено Наукове шоу вогню 
«Allхімія» - унікальний перформанс як для малечі, так і для дорослих, шоу вогню, вибухів, іскор та 
небезпеки. 

До Всесвітнього дня науки 10 листопада для гостей університету ми представили Шоу наднизьких 
температур «Шостий елемент». 

Цьогоріч ми готуємо також дещо цікаве – нове шоу, щоб ще більше захоплювати та дивувати дітей 
і молодь. 

Також Наукове містечко постійно відвідують гості університету, делегації, учасники конференцій 
та семінарів, іноземні гості та студенти тощо. Всі дуже позитивно відкликаються про Наукове містечко, 
що позитивно впливає на покращення іміджу університету, та популяризацію ІФНТУНГ як бренду. 

РЕКЛАМА ТА ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗМІ 
В інтернеті та соціальних мережах ми на постійній основі популяризуємо бренди «Нової енергії» 

та ІФНТУНГ. Наразі у нашої сторінки у соцмережі Facebook налічується понад 9000 підписників. 
Наукове містечко «Нова енергія» бере активну участь у виїзних заходах (презентаціях, виставках, 

відкриттях шкіл, наукових пікніках) міста та області, популяризуючи свою локацію – університет - серед 
дітей та молоді. Зокрема, 2018 року ми були партнерами-організаторами дитячих локацій на 
фестивалях «Порто Франко» (2018), щорічні «Дні вуличної музики», щорічний «Міський науковий 
пікнік», «День сталої енергії в м. Чортків» (2018), «Дрібнота» (2018), «Міське свято сімʾї» (2018), «Science 
city» (2018). Середнє охоплення аудиторії за час виїзних заходів 35 000 людей загалом. 

Наукове містечко представляє великий інтерес для місцевих ЗМІ, а також для медійників України. 
За час існування нашу діяльність висвітлили такі ЗМІ як 1+1, 5 канал, ICTV, УкрІНФОРМ. Всього 136 
публікацій про Наукове містечко «Нова Енергія» (див. Додаток до цього звіту). 

ПОВАЖНІ ГОСТІ НАУКОВОГО МІСТЕЧКА «НОВА ЕНЕРГІЯ» 
Луценко Юрій – генеральний прокурор України 
Уле Терʾє Хорпестад – Посол Королівства Норвегії 
Марцінків Руслан – міський голова 
Чернявський Микола – заступник голови правління АТ «Прикарпаттяобленерго» 
Роман Ващук – Посол Канади в Україні 
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Юрій Рашкевич та Павло Хобзей – заступники міністра освіти та науки України 
Володимир Огризко – український дипломат  
Шульга Віталій – Голова ПАТ «Івано-Франківськгаз» 
Ходак Любомир – директор ІФ філії компанії «SoftServe» голова наглядової ради ГО «Івано-

Франківський ШЕ – кластер» 
Гошовська Валентина – політик, громадський діяч, народний депутат кількох скликань 
Зінченко Роман та Андрій – організатори «Тесла кемп» 
Борд Борч Брёндлунд Міхальсен (Bård Borch Brøndlund Michalsen) - оцент школи бізнесу та 

економіки, UiT Арктичного університету Норвегії 
Рубцов Володимир – президент The International Foundation for Social Adaptation 
Деревʾянко Юрій – народний депутат України, меценат 
Насалик Ігор – міністр енергетики та вугільної промисловості 
Шеремета Роман –TОП економічних мислителів українського походження журналом FORBES. 

   
  

   
  

   

    

https://www.facebook.com/ifsa.kiev.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARD0ekHTbzFCFzM8kUXLEdoln3nKKDPRxIi00FAEf2VMCdMeQaa88Z4gmkBXiX5aF_KOW4sJcu7hERNamniue_vLoz8nbIMR5UJiY3rw0HnQh9k3nTi8g3r41sygHCRmcmTQ2u49td65bk4FcGKPY5nPthtpWsF6OCIBE9NmhaX9VE12vv-FVA&eid=ARDpTkeG4O2UnO29zfjID77lEkgvo9pLrzxzvLlbewRg7RGqYZRAQDzmJDEE9Az6RLWlA656s-Qr6JcZ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100007147117711&fref=tag


 

 

24 
 

В результаті проходження курсів в Науковому містечку «НоваЕнергія» та хакатону 
з Ардуїно – наш учень розробив власний проект “Розумна парасолька”. Цей проект 
він виконував повністю сам під керівництвом нашого досвідченого та 
неперевершеного викладача Олександр Рашкевич. На дану розробку ми отримали 
міський грант, що є великим досягненням для учня. Завдяки мікроконтролерному 
керуванню реалізовано автоматичне ввімкнення та зміну інтенсивності підсвітки в 
залежності від зовнішнього рівня освітленості. Додатково проводиться контроль 
рівня заряду акумулятора з повідомленням про його розрядку. 
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Енергетичниий сертифікат, паспорт та енергоаудит – документи, в яких за результатом енергообстеження 

зазначені основні відомості, про будівлю, що стосуються його енергоспоживання, а також клас 
енергоефективності присвоєний будівлі і рекомендації щодо його підвищення. 

Розробка цих документів – це перший крок до впровадження системи енергоменеджменту в в будь-якій 
будівлі. Енергетичні та технічні параметри будівлі, що досліджуються в рамках енергоостеження, застосовуються 
для визначення проблемних огороджувальних конструкцій будинку, енергоефективні параметри яких не 
відповідають нормам. 

Наша команда має довготривалий досвід в сфері енергосертифікації та загалом енергообстеженні. З 
початком дії нового закону України «Про енергетичну ефективність будівель»  в 2019 році ми одні з перших 
почали надавати такі послуги та увійшли в 10-тку перших хто пройшов перевірку енергосертифікату від 
Держенергоефективності. Обладнання, що використовується нами в межах обстеження є сучасним та 
повіреним. 

Наш досвід у проведенні енергообстеження будівель та споруд включає: 
35 будинків та споруд навчальних і дитячих дошкільних закладів різного рівня; 
22 закладів охорони здоров’я; 
18 громадських будівель та споруд; 
50 будівель та споруд промислового призначення; 
12 житлових приватних та багатоквартирних будівель. 
Також ми працюємо в напрямку стратегії сталого розвитку суспільства і ще з 2011 року займаємося 

розробкою Планів дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до дій клімату (ПДСЕРК) як для населених 
пунктів окремо, так і загалом для об’єднаних територіальних громад. Розроблено три ПДСЕРК для міст та два 
ПДСЕРК для ОТГ. 

Обладнання для проведення 
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Наш проект “Energising the creative economy” орієнтований на розвиток творчих та 

підприємницьких навичок для підтримки креативної економіки та розвитку соціального 
підприємництва. Ми враховуємо ключовий висновок Програми ЄС-Східне партнерство (EUEPP), про те, 
що Україні необхідне більш широке бачення креативних галузей, в тому числі  більш широке 
впровадження креативності  в економіці. Зокрема, ми будемо розвивати та переносити інновації між 
секторами економіки в Україні, щоб наповнити креативну економіку більш широким досвідом і 
навичками, відповідно (як ідентифікує EUEPP) до можливостей експорту.  

Ми досягнемо цього шляхом прийняття трансформаційного підходу до української 
підприємницької освіти та розвитку шляхом викладання курсів  та диверсифікації бізнес-інкубаторів. 
Ми будемо використовувати цей проект як каталізатор для стимулювання зв'язків між креативним 
сектором та більш широкою економікою - розробка інкубатора як інклюзивного, але не виняткового 
для креативної  економіки та вирішення проблеми фрагментації існуючої спільноти творчих центрів, 
визначеної Програмою ЄС-Східне партнерство. Ми будемо зміцнювати стійкість сектора креативної 
економіки через розвиток більшого кола креативних підприємців, здатних рухатися між творчою та 
ширшою економікою - наповнення та зміцнення обох. Це безпосередньо пов'язане з подальшими 
рекомендаціями від Програми ЄС-Східне партнерство щодо створення альянсів у творчих галузях та 
зміцнення зв'язків ІТ сектору.  Вкорінення проекту в рамках створених структур ІФНТУНГ  дозволяє нам 
пов'язувати креативну економіку з встановленими промисловими силами, існуючими бізнес-
консультаціями та підтримкою інфраструктури. Це забезпечить стійкість проекту, використовуючи 
досвід Міжнародного центру трансформаційного підприємництва для вироблення особливого 
елементу креативної економіки. Ми безпосередньо беремо участь у визначенні в Стратегії Європи 2020 
для розумного, сталого та інклюзивного росту для сприяння соціальній інтеграції, включаючи розвиток 
творчості через поєднання здібностей та середовища .  

ГО БРІТ  забезпечує зв'язок безпосередньо з громадами, які в іншому випадку можуть бути 
виключені, включаючи питання гендерної рівності. Це дозволить нам розв'язати необхідність, 
визначену Програмою ЄС-Східне партнерство, для зростання ролі громадянського суспільства в 
активізації громад та децентралізації та демократизації культурного доступу. У зв'язку з цим українська 
система вищої освіти перебуває в стадії реформування, спрямованого на міжнародну та європейську 
практику.  
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ІФНТУНГ розуміє необхідність серйозних реформ, не тільки в Україні, але й на міжнародному 
рівні, однак для досягнення успіху необхідний досвід і підтримка Міжнародного центру 
трансформаційного підприємництва .  

Ми будемо використовувати підхід «тренер-тренер», за якого співробітники Міжнародного 
центру трансформаційного підприємництва будуть готувати персонал ІФНТУНГ. ІФНТУНГ збереже 
навчальні матеріали для подальшого використання та поширення, що забезпечить довгострокову 
стабільність та постійне поширення знань. Навчання буде в основному орієнтоване на нові бізнес-
заходи, що базуються на інноваціях та знаннях (творча економіка) серед співробітників університетів 
та випускників. Ми створимо та розвинемо навчальний курс «Підприємництво для креативної 
економіки». Цей курс буде в основному орієнтований на магістрів і аспірантів та молодих (25-35 років) 
співробітників і буде базуватися в бізнес-інкубаторі для міжсекторного обміну. Онлайн курси будуть 
використовуватися для широкого охоплення та сталого розповсюдження. 

Сталий розвиток нашої співпраці ґрунтується на нашому рушійному принципі розвитку та 
передачі інновацій між економічними секторами. Це створює кілька основних пунктів для нас, щоб 
продовжувати працювати разом. Детально: 

1) IФНТУНГ і БРІТ надаватимуть Онлайн засоби вивчення англійської мови за підтримки 
Університету Ковентрі в Науковому містечку «Нова енергія», забезпечуючи основу для постійної 
співпраці.  

2)  IФНТУНГ з БРІТ і Університетом Ковентрі організовуватимуть та проводитимуть ряд майстер-
класів, вебінарів для споживачів, представників бізнес-підрозділів та зацікавлених осіб на регулярній 
основі. Вони сприятимуть підвищенню обізнаності людей щодо підприємництва для креативної 
економіки, знову надаючи основу для майбутньої співпраці.  

3) Об’єднана співпраця з Івано-Франківським ІТ-кластером забезпечить доступ до ІТ-компаній та 
подальші можливості для забезпечення сталого розвитку проекту.  

4) Тривалі особисті та професійні відносини будуть встановлені за допомогою діяльності «тренінг 
для тренера», коли працівники ICTE (Міжнародний центр трансформаційного підприємництва) 
навчатимуть працівників ІФНТУНГ. ІФНТУНГ збереже навчальні матеріали для подальшого 
використання та поширення, що забезпечить довгостроковий стабільний розвиток та постійне 
поширення знань.  

5) Таким чином, оскільки ми брали за основу навчання підприємництву, яке ми розробили в 
рамках Британської Ради В'єтнаму та British Council Sprint rapid prototyping projects, ми використаємо 
цей проект як трамплін для подальшого співробітництва.  

6) Створений центр освоєння бізнесу буде діяти в якості вхідного пункту для компаній 
Великобританії з креативною економікою на український ринок, і навпаки, включаючи можливості, 
передбачені програмою City of Culture 2021 міста Ковентрі. Це дозволить нашій співпраці розвивати 
власну динаміку, включаючи, але не обмежуючись відповідними навчальними закладами.  

7) Обидва партнери підтримуватимуть та сприятимуть онлайн-курсам англійською мовою для 
студентів та працівників на сталій основі, встановлюючи спільну мову для майбутньої співпраці, 
дотримуючись при цьому міжнародного різноманіття організацій, що беруть участь.  
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8) Ми співпрацюватимемо в нагороді найкращому студенту-підприємцю (Змагання зі створення 
відеороликів) – одночасним міжкраїнним онлайн-змаганням, за участі Британської Ради.  

9) Ми зможемо забезпечити майбутні можливості співпраці через майбутні випуски 
"Trans4mathon" "хакатон" з 4 країн, які ми тільки що завершили з студентами-підприємцями в 
Австралії, Малайзії та Індії.  

9) Учасники цього проекту співпрацюватимуть, просуваючись вперед, як частина щорічних 
всесвітніх науково-дослідних центрів з підприємництва ICTE (Міжнародний центр трансформаційного 
підприємництва). Важливо, що Івано-Франківська міська рада пообіцяла фінансово підтримати 
програму після впровадження проекту для ширшого інформування громадян у місті. 
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1. Проект «Євроінтеграція працює в Івано-Франківській області» 

2. Проект «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні» 

3. Проект «Україна-Норвегія» (курс "Підприємництво для сталого розвитку")  

4. Project «Implementation Unit Support in Relation to Energy Efficiency in Public Buildings in 
the Cities of Chernivtsi and Ivano-Frankivsk» 

5. Соціальне підприємництво - Наукове містечко «Нова енергія»  

6. Послуги з енергоаудиту та розробки плану дій сталого енергетичного розвитку та 
клімату 

7. Project «Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme» 

8. Міський грант «Парасолька» 
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Назва проекту  Фінансування  2019 рік, тис. 
% від 

річних 

Євроінтеграція працює в Івано-
Франківській області 

Програма  
Європейського Союзу  
«Підтримка 
громадянського 
суспільства в Україні» 
Проект «Просування 
реформ в регіони» 

358,800 UAH 31 % 

Проект «Україна-Норвегія» (курс 
"Підприємництво для  
сталого розвитку")  

Міністерство 
закордонних справ 
Королівства Норвегія  

233,400 UAH 20 % 

Project Implementation Unit  
Support in Relation to Energy 
Efficiency in Public Buildings in the 
Cities of Chernivtsi and  
Ivano-Frankivsk  

(in partnership with  
Norsk Energi funded by  
NEFCO) 01/07/2016 - 
31/12/2019  

271,733 UAH 23 % 

Наукове містечко «Нова енергія»  
Соціальне 
підприємництво 

129,055 UAH 11 % 

Послуги енергоаудиту  115,500 UAH 10 % 

Creative Spark: Higher Education 
Enterprise Programme  

funded by British Council) 
in partnership with 
Coventry  
University and IFNTUOG  

1,000 GBP 3 % 

Міський грант «Парасолька» 
Департамент освіти 
Івано-Франківської 
міської ради  

25,000 UAH 2 % 

Загалом:  1 165,500 UAH  
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