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12 січня 

спільно з  Фундація Регіональних Ініціатив 
- ФРІ Тернопіль

Відкритий світ

Сучасний світ надає сотні можливостей для молоді 
з різних куточків світу дізнатися про інші культури і 
побачити щось нове і незвідане. Проте далеко не всі 
знають де шукати ці можливості, а якщо і знають то не 
впевнені як ними користуватися. Ми хочемо щоб наша 
молода прогресивна молодь мала змогу розвинути свої 
вміння і таланти в інших країнах і тому наша команда 
презентує вам «Відкрий світ - проект, який відкриє 
вам світ міжнародних програм обміну та дешевих 
подорожей. 

Кількість учасників - 20
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21-24 січня

спільно з Active Citizens Ukraine та British 
Council Ukraine

Навчальний візит з теми 
«Ефективний менеджмент 
центру для молоді»

Тренінг для активістів з Донецької та Луганської 
областей. Головна тема – менеджмент молодіжних 
центрів і всього, що можна перетворити у осередок 
активності для молоді. Мета навчального візиту: 
посилити спроможність нових команд, надавши їм 
знання та навички з основ менеджменту молодіжного 
центру в Україні, і підтримати вже досвідчені команди у 
розбудові соціальної згуртованості локальних громад, 
в тому числі щодо сталої, системної, планованої 
роботи центру, задля розвитку молодіжної політики та 
молодіжної роботи. 
Зважаючи на те, що семінар має елементи навчального 
візиту, мали зустріч із Тернопільським міським 
головою - Сергієм Надалом, та головою тернопільської 
молодіжної ради - Лесею Голик.

Кількість учасників - 20
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27 січня 
Святкування річниці 
Центру Науки Тернополя
Під час святкування керівники Центру прозвітували 
за рік роботи, презентували нові експонати та 
представили плани розвитку Центру на наступний рік. 
З вітальним словом до присутніх звернулися міський 
голова Тернополя Сергій Надал, керівники проекту 
Христина Білінська й Михайло Сиротюк, а також – друзі 
й партнери «Центру Науки», які допомагали у реалізації 
проекту ще до моменту його відкриттям. Подяки 
від імені всієї команди «Центру науки Тернополя» 
вручили керівництву міста та області, Міністерству 
молоді та спорту України, партнерам та спонсорам, 
тернопільським університетам та коледжам, депутатам, 
науковцям, громадським діячам. 
У рамках святкування річниці на базі «Центру науки» 
відкрили музей ІТ-технологій, який упорядкували 
«Станція юних техніків» та організація MagneticOne.org. 
Окрім того, у «Центрі науки» з’явився новий експонат 
– квадровізор. Придбання експонату стало можливим 
завдяки благодійному фонду Ольги Шахін. Квадровізор 
виготовили у Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя. Також, 
відкрили «прозоре» піаніно, спонсором встановлення 
якого стало видавництво «Підручники та посібники».
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4 лютого

День народження Пулюя

Захід організовано щоб гідно вшанувати  нашого 
славетного земляка Івана Пулюя, який народився 
2 лютого 1845 року. Програмою заходу передбачені 
науково-популярні лекції, які виголошували відомий 
український вчений-астроном, професор І.А. Климишин 
та дослідник наукової спадщини нашого видатного 
земляка О.М.Рокіцький, а також науковці ТНТУ О.І. 
Крамар та М.В.Бачинський.

Програма заходу: 
14:30 Відкриття заходу 
14:40 „Іван Пулюй – видатний український вчений і 
патріот” (О.М. Рокіцький, Тернопільський національний 
технічний університет) 
15:00 „Іван Пулюй – піонер у формуванні української 
наукової фізико-астрономічної термінології ” (І.А. 
Климишин, Прикарпатський національний університет 
імені В. Стефаника) 
15:30 „Сучасні застосування X-променів у медицині” 
(М.В. Бачинський, Тернопільський національний 
технічний університет імені І. Пулюя) 
15:50 “Дослідження космосу з використанням 
X-променевих обсерваторій: сучасний стан та 
перспективи” (О.І. Крамар, Тернопільський національний 
технічний університет імені І. Пулюя)

Кількість учасників - 120
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12 лютого 

Благодійна екскурсія

Науково-демонстраційний навчальний «Центр Науки», 
відвідали учасники соціальної ініціативи «Єднання 
поколінь». Кожен із учасників проекту мав змогу 
торкнутися кожного експонату та відчути фізику на 
дотик. Учасникам соціальної ініціативи «Єднання 
поколінь» сподобалося нове прогресивне місце, і в 
подальшому вони активно долучатимуться до заходів 
«Центр Науки».

Кількість учасників -20
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28 лютого

Інтерактивна лекція «Work-
life balance: міф чи реаль-
ність?»

Якщо до недавно ми задавались питаннями того, 
як досягати цілей швидше, встигати більше і бігти 
вперед, не зупиняючись, то сьогодні питання балансу 
як ніколи набирає своєї актуальності.Професійний 
успіх знецінюється за відсутності часу на персональне 
життя, а постійні перегони виснажують. На питання: 
Що таке баланс у сучасному світі?; Як та чи потрібно 
розмежувати роботу та персональне життя? відповідала 
Юлія Мацаєнко – life-коуч та тренер з персональної 
ефективності. Сертифікована Coach Training EDU (США), 
учасниця ряду міжнародних програм у Нідерландах, 
Німеччині, Португалії та Ізраїлі.

Кількість учасників - 75

спільно з Crowdin
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2-3 березня

Змагання зі швидкісного 
складання кубика Рубіка
Четверті змагання зі швидкісного складання кубика - 
Рубіка включали в себе такі дисципліни: 2*2*2, 3*3*3, 
4*4*4, мегамінкс та пірамінкс. 

У категоріях виграли: 2*2*2 - Музика Сергій з 
результатом 5,37 с.; 3*3*3 - Сеник Володимир з 
результатом 16,38 с.;  4*4*4 - Вінярський Максим з 
результатом 1 хв. 04 с.; мегамінкс - Вінярський Максим 
з результатом 2 хв. 03 с.; пірамінкс - Воробець Денис з 
результатом 8,29 с.

Також, учасники які покращили свій результат порівняно 
з минулими змаганнями - отримали заохочувальний  
приз.

Кількість учасників - 115
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3 березня

Пончикова вечірка

Цього року одне з найвеселіших і найсмачніших 
польських свят - Tłusty Czwartek - припадає на останній 
день зими! Але це свято вартує, щоб його трохи 
продовжити!

В програмі міні-лекція про звичаї та історію цього 
дня, конкурси та лотерея майстер-клас з вироблення 
пончиків та танців, для дітей зона настільних ігор та 
конкурс на найкращий малюнок.

спільно з MojaPolska
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9 березня

спільно з магістерською програмою «Клінічна 
психологія з основами когнітивно-поведінкової 
терапії»

Публічна лекція 
«Нейрооснови стереотипного 
мислення та стигми» 

Керівник магістерської програми «Клінічна психологія 
з основами когнітивно-поведінкової терапії», завідувач 
кафедри клінічної психології Українського Католицького 
Університету, лікар-психолог Олександр Аврамчук 
розповість про: чому люди схильні до упереджень та 
стигматизації; який зв’язок між тривогою, соромом та 
соціальною стигмою. 

Публічний виступ став  цікавий для тих, хто: 
- залучений до психосоціальної допомоги й підтримки у 
сфері психічного здоров’я на різних рівнях; 
- має знайомих, рідних, чи мав власний досвід долання 
проблем психічного здоров’я; 
- бажає розширити свої знання з психології (з клінічної 
зокрема) чи планує пов’язати з нею свою майбутню 
кар’єру; 
- цікавиться питаннями соціальної ідентичності й не 
байдужий до вирішення проблем навколо стигматизації 
людей з проблемами психічного здоров’я.
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9 березня
«Свято українських традицій»
Центр Науки Тернополя долучився до організації 
заходу «Свято українських традицій» у селі Дунаївці 
Кременецького району, приурочене 35-й річниці з дня 
народження Героя України Сашка Капіноса.

На даному заході Центр Науки представляв свої 
експонати, організовував хімік-шоу, та просто 
експерементував з усіма бажаючими.
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16 березня
Arduino Day 2019
Уперше “Arduino Day” святкували в Тернополі минулоріч 
у травні. Цього року День Ардуіно відзначили 16 березня 
в “Центрі науки Тернополя”. 

Наша місія - збудувати мости співпраці і надати 
спільний простір для всіх Arduino-мейкерів у Тернополі, 
районі та області. У вік інформаційних технологій роботи 
та «розумні» речі - це близьке майбутнє. Ми заохочуємо 
молодь до технічної творчості та обрання нових 
перспективних професій.

Учасники свята побували на цікавих майстер-класах і 
отримали сертифікати про їх проходження, заслухали 
доповіді досвідчених розробників та почули консультації 
експертів. Понад те, вони побачили корисні розробки: 
«Автономна розумна теплиця (Automated Greenhouse)», 
“Інформаційна технологія екомоніторингу (IoT та 
екосистема)”,  “Інтерактивний наплічник”, “Розумний” 
будинок, «Сигналізація за допомогою лазерів», 
«Система спортивного хронометражу», «Система 
автоматичного освітлення», “Дистанційно керований 
автомобіль”, «Back engineering та Ардуіно проекти», які 
легко можна застосовувати вдома, в офісах, на подіях. 
Присутні дізналися про практичне застосування для 
Smart City, Smart House та Smart Agro, а обплетений 
дротами велосипед, підсвітлений світлодіодними 
стрічками, який розробив 
Павло Романишин, студент ТНТУ 
незмінно привертав їхню увагу. 
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Багато призів від спонсорів події: ардуіно-набори, 
горнятка, сувеніри потішили гостей. 

До організації свята долучились Тернопільська міська 
рада, ГО «Центр науки Тернополя», ТНТУ, ТНПУ, 
Технічний коледж, Галицький коледж імені В’ячеслава 
Чорновола, Тернопільська міська станція юних техніків.

Координатори події, доценти ТНТУ Назаревич О.Б., 
Лещишин Ю.З.
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17 березня 
15х4
15х4 - серія некомерційних заходів для фанатів науки 
та лекторів.Новий івент - нові лекції та спікери! На вас 
чекають чотири 15 хвилинні лекції на найрізноманітніші 
теми.

Цього разу такі тематики лекцій: Констянтин Ковалок 
“Виборчі системи”, Юлія Цвігун “Сучасне мистецтво”, 
Олег Плавуцький “Психологія кольору”, Катерина 
Слив’як “(не) лікування ГРВІ”.

Кількість учасників - 100
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28 березня
Інтерактивна лекція 
«Бабусяфон + WEB технології»

Сергій Дмитришин - засновник та директор ІТ компанії 
Crowdin, яка створила менеджмент-платформу для 
локалізації та перекладів програмного забезпечення, 
мобільних додатків, веб-сайтів. Розповів як йому 
вдалось створити україномовний голосовий асистент 
для старших людей та людей з поганим зором. Гарна 
історія хобі проекту, який знайшов домашнє практичне 
застосування.

Кількість учасників - 75

спільно з Crowdin
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30 березня
Молодіжний історичний 
форум
З нагоди міжнародного дня історика - Центр Науки 
Тернополя організував Молодіжний історичний форум. 
МІФ -  це освітній проект, спрямований на залучення 
активної молоді в процес реформування міста. 

Учасники форуму розбирались в тонкощах ідеологій, 
створювали партії, вдавалися в ретроспективу, 
займались соціологічними дослідженнями, аналізували 
актуальні проблеми міста Тернополя та пропонували 
їх вирішення. Учасники не могли й надіятися на нудні 
лекції, у нас були лише найзарядженіші спікери. 

Дякуємо заступнику міського голови Тернополя 
Леонід Бицюра за мотиваційну лекцію про роль історії 
в політичній діяльності, дякуємо голові ГО Інститут 
Суспільних Ініціатив Тарас Репицький за лекцію про 
проектний менеджмент, дякуємо представнику фонду 
Інституту Свободи у Варшаві Андрій Підгурський за 
лекцію про політику та інформаційну безпеку, дякуємо 
волонтеру ЦНТ Ярославу Ждановичу за лекцію про 
політичні ідеології. Формат проекту передбачав 
проведення  теоретично-практичного інтенсивного 
тренінгу на цілий день.

Кількість учасників - 30
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20-21 квітня
Школа волонтерства

Національна навчальна програма «Школа 
Волонтерства» реалізовується Ukrainian Volunteer 
Service з метою формування в Україні критичної 
кількості відповідальних і самозарадних людей (тих, 
хто не чекає, поки хтось розв’яже проблеми у його 
дворі, місті чи країні, а сам робить країну такою, якою 
хоче ї ї бачити). Школи Волонтерства — національної 
навчальної програми для тих, хто прагне знайти свій 
шлях у волонтерстві та стати частиною спільноти 
змінотворців свого міста.

Завдяки школі учасники змогли: познайомитись з 
волонтерами та змінотворцями свого міста; дізнались  
все про ефективне вирішення соціальних проблем; 
розвінчали власні стереотипи про волонтерство; 
спробувати поволонтерити з місцевими організаціями; 
обрати сферу волонтерства та організацію, ідеальну 
саме для них; після завершення Школи допомагати 
тим, хто дійсно того потребує, підтримуючи зв’язок з 
однодумцями.

Кількість учасників - 15

спільно з Ukrainian Volunteer Service  
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25 квітня
Воркшоп «Scrum для 
креативних команд»

Якщо вам потрібно навчитись робити багато за короткий 
термін або ваша команда працює по scrum-у, але, 
все одно, є сумніви чи правильно ви це робите, тоді 
розберемо  це детальніше:

Частина 1 - Scrum Agile overview або яким повинно бути 
управління для творчих команд?

Частина 2 - Scrum для креативних команд? Кейс 
креативного агенства Banda

Спікер - Юля Давідченко організаційний коуч, Agile 
практик, Scrum майстер в компанії AgileDrive.

Кількість учасників - 75

спільно з Crowdin
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3 травня
Нобелівські читання
• Біографія людини витонченого інтелекту і титанічної 

праці – Альфреда Нобеля.

• Церемонія вручення Нобелівської премії.

• Україна в житті лауреатів Нобелівської премії

• Нобеліанти, прізвища яких «оселились» в  шкільних 
підручниках.

• Українці, які співпрацювали з Нобелівським 
комітетом або висувались на Нобелівську премію.

Ці питання обговорювали  на Нобелівських читаннях. 
У нас просто, цікаво, ілюстративно. Великий об’єм 
інформації в стислих часових межах.

 Також дуже вдячні Олександру Смику за подарунки 
привезені з музею Нобеля. Такі проекти розвивають 
освіту та якісну молодь!

Кількість учасників - 75
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11-12 травня
Форум YES 
(Youth Encouraging System)

Проект YES (Youth Encouraging System) створений для 
того щоб допомогти підліткам вилізти з-під шаблонів 
суспільства і показати себе. Завжди страшно робити 
перший крок, бути тим ким хочеш. 
Перекотиполе разом з командою спікерів поговорив 
про самоприйняття, про суспільство, про вихід з рамок і 
надихнув на те, щоб бути собою. 
Проект Yes прийняв до себе людей не тільки з 
Тернополя, а й з інших областей. 
Команда вклала багато часу для успіху цього форуму. 
І ми справились з метою, яку поставили перед собою. 
Зібравши вмотивованих підлітків під одним дахом, ми 
змогли допомогти їм хоч трішечки відкритись світові, 
показали, що самовираження це не так і важко, а 
також на прикладі цікавих спікерів дали мотивацію 
рухатись далі та не здаватись, не зважаючи ні на що.Ми 
старались створити якомога дружнішу атмосферу, щоб 
кожен міг знайти цікаві знайомства. Надіємось, що після 
цього проекту кожен щось переусвідомив та змінився в 
кращу сторону.

Кількість учасників -50

спільно з ГО «Perekotypole»
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17-19 травня
Молодіжний форум 
Наукових Пікніків
17-19 травня «Центр Науки Тернополя» приймав V Форум 
Наукових пікніків. Учасниками стали люди яким цікаво, 
як організувати неймовірний формат популяризації 
науки в своєму населеному пункті, ОТГ чи просто на 
великому спальному районі. 
Учасники отримали нові знання, навики та уміння, 
обмінялися досвідом щодо розвитку творчих здібностей 
і змістовного дозвілля, неформальної освіти, стратегії 
розвитку держави в цілому. 
У результаті проведення роботи в групах учасники 
підвищили рівень своїх знань щодо організації та 
проведення наукових пікніків у своєму місті, зокрема 
здобули навички співпраці з владою, бізнесом, 
фандрейзингу, роботи з волонтерами, підготовки локації 
та команд учасників. 
У довгостроковій перспективі володіння даними 
знаннями допоможуть організовувати й інші наукові чи 
молодіжні заходи, та сприятиме як поширення ідей, що 
наука це цікаво та просто, а також допоможе учасникам 
розвивати свої компетенції та організаційні навички. 
Також файне місто не тільки надало «теоретичну 
частину» організації та проведення великого чи малого 
івенту для едьютейнменту та STEM-освіти просто неба, 
але й запросив долучитися до практики - відвідати 
власне VII Науковий пікнік на 
Театральній площі.

Кількість учасників - 35
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19 травня
7-й Науковий Пікнік на 
Театральному майдані 
Тернополя
Проект «Наукові пікніки в Україні» - це інтерактивні 
експерименти для всіх зацікавлених у бажанні 
підвищувати свій освітній та науковий рівень. Команди 
експериментаторів - це молоді, а деколи зовсім юні 
спеціалісти, науковці, ентузіасти, які діляться своїми 
знаннями з публікою. На пікніках ми не подаємо теорію, 
а захоплюємо, розкриваємо таємниці фізики, хімії, 
біології та інших сфер науки. 

В 2019 році тема Наукових Пікніків “Рух”. У проекті взяли 
участь понад 200 учасників, 50 волонтерів, гості з 14 
областей України.

Основна частина заходу пройшла 19 травня на 
Театральному майдані, де встановлена сцена, якісний 
звук, навколо майдану розгорнуті 50 демонстраційних 
наметів. Протягом дня близько наш захід відвідало 
більше 10 000 відвідувачів.
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Метою проведення заходу є популяризація наук простим 
і водночас незвичним способом. Учасники дійства 
мали можливість власноруч провести експеримент в 
імпровізованих лабораторіях та переконатися, що наука 
доступна, цікава та надзвичайно важлива навіть у 
повсякденному житті.

Під час 7 Наукових Пікніків тернополяни та гості 
міста мали можливість поспостерігати за змаганнями 
дронів, запуском ракет, виверженням вулканів та 
безліччю дослідів з водою, робототехнікою. Тут кожен 
з нас може виконувати оригінальні завдання, на ділі 
пересвідчитись, що наука – це не лише складні формули 
та схеми, а й цікавий світ, у якому природа за своїми 
законами створює дива.
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26 травня
Лекторій для батьків 
«Секрети здорової тарілки»

Напередодні літніх канікул запросили активних батьків 
Тернополя на лекторій про здорове харчування.
Здається, ми про їжу знаємо багато. Ділимось 
рецептами, спостерігаємо по телебаченню битву 
шеф-кухарів, і, вмотивовані побаченим, навіть, 
експериментуємо на власній кухні. 
Але системних знань та простих правил на щодень, як 
виявляється, бракує. Так, щоб коротко і по суті.
На лекторії можна було дізнатись про те:
• чи достатньо їсти 5 овочів і фруктів на день?
• як зробити свою тарілку їжі здоровою?
• чому важливо снідати?
• коли краще пити каву або чай?
• для чого потрібно регулярно їсти бобові?
• скільки солодощів на день не зашкодять здоров’ю? 

яка роль води у здоровому харчуванні?
Модератор заходу Алла Рожко, регіональний 
координатор і волонтер проекту Здорове харчування 
для дітей у Тернополі, залюбки дала відповіді на 
запитання гостей заходу.
Кількість учасників - 25

спільно з «Здорове харчування для дітей»
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30 травня - 1 червня
Базовий тренінг 
«Молодіжний працівник»
Міністерство молоді та спорту України спільно з 
Державним інститутом сімейної та молодіжної політики 
та Програмою розвитку ООН в Україні, продовжує 
реалізовувати навчальну програму «Молодіжний 
працівник». Організаторами тренінгу в Тернопільській 
області є ГО «Центр Науки Тернополя» та Тернопільська 
молодіжна міська рада.

Під час тренінгу учасники дізналися, що таке молодіжна 
політика, що з нею відбувається в Україні, який зміст 
молодіжної роботи, чим вона особлива, чому важливо 
робити акцент на участі і залученості молоді, що 
означає бути молодіжним працівником в громаді, та 
як розвинути власні компетенції в молодіжній роботі. 
Учасники мали можливість обмінятися досвідом та 
знайти партнерів для реалізації спільних проектів в 
молодіжній сфері.

Кількість учасників - 18
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2 червня
Групи підтримки ветеранів 
«Рефлекторіум»

Простір, де кожен зможе відпустити свої думки, 
поділитись переживаннями та емоціями, отримати чи 
надати підтримку, адже немає потреби робити це на 
самоті.

Андрій Козінчук, військовий психолог ГО «Побратими» 
та Олег Гуковський тренер ГО Рівновага допомагали 
краще зрозуміти себе та розказували про те, як можна 
втілювати себе у майбутньому та як перетворити 
військовий досвід на перевагу в цивільному житті. 

спільно з ГО “Побратими” та ГО «Рівновага»
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8 червня
Wise Techtalks 2019

Під час зустрічі  учасники команди  Wise Engineering 
які мають значний досвід в галузі веб та мобільної 
розробки, Cloud-технологій та DevOps спілкувались 
про: складні та цікаві проблеми;наші успішні кейси 
та представлення ключових проектів, над якими 
працюємо.

 Якщо не знайшлася тема яка зацікавила, була 
альтернатива: паралельно до виступів спікерів 
організовані 2 інфо борди (де кожен зміг неформально 
поспілкуватись з інженерами проектних команд), а 
також playground / майданчик ARKit. Нові знайомства, 
нетворкінг, цікаві дискусії.

Кількість учасників -115

спільно з Wise Engineering
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9 червня
15х4
15х4 - серія некомерційних заходів для фанатів науки 
та лекторів.Новий івент - нові лекції та спікери! На вас 
чекають чотири 15 хвилинні лекції на найрізноманітніші 
теми.

Цього разу такі тематики лекцій: Сергій Кутузов 
“Критичне мислення”, Ігор Папуша “Те, як зберегти 
здоров’я у божевільному світі”, Юлія Костюк “Зміни у 
мові”, Володимир Островський  “Комікси”.

Кількість учасників - 100
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12 червня
Майстер-клас з мультиплікації

У Центр Науки Тернополя на майстер-клас з 
мультиплікації завітало 20 вихованців гуртків 
“Початкове технічне моделювання” та “Орігамі” КЗ 
ТМР “Станція юних техніків” (керівники гуртків: Олена 
Митулинська, Галина Стандрет).

Дітлахів із приладами та дослідами, в основі яких 
лежить анімація, знайомили засновниця та керівниця 
«Рудої Миші» Олена Мудра та ї ї напарниці Надія 
Гута й Валентина Томащук. Спільно з маленькими 
мультиплікаторами вони створити двокадрові мультики 
– тауматропи, а також дослідити, як “оживають” 
малюнки під час обертання зоотропу.

Кількість учасників - 20

спільно з студією анімації «Руда миша»
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14 червня
Воркшоп «СПІЛЬНО із 
Суспільним» у Тернополі

14 червня В Тернополі відбувся третій воркшоп із циклу 
“СПІЛЬНО із Суспільним”. Проект “СПІЛЬНО” присвячено 
децентралізації. Команда поділилася своїм досвідом 
висвітлення процесу децентралізації із журналістами 
місцевих ЗМІ й експертами з роботи ОТГ.

Учасник обговорили, як висвітлювати реформу 
децентралізації, разом із генпродюсеркою 
регіонального мовлення Суспільного Марією Фрей. 
Також на воркшопі прозвучала лекція “ Data-
журналістика? Просто про складне” медійного 
аналітика, викладача Києво-Могилянської академії 
й Могилянської школи Журналістики, тренера DW 
Akademie та Stopfake.org Михайла Кольцьова.

Кількість учасників - 40

спільно з UA:Тернопіль



30

24 березня, 7 квітня, 14 квітня, 
21 квітня, 16 червня

«Що? Де? Коли?»

Тернопільський клуб «Що?Де?Коли?» відкриває сезон 
популярної інтелектуальної гри у запитання-відповіді. 
Щоразу вас чекають 36 запитань на основі цікавих 
фактів науки, історії, культури, спорту і т.д. І для кожного 
запитання лише хвилина на роздуми. Запрошуємо усіх 
охочих мислити гнучко, швидко і командно.

спільно з Тернопільським клубом 
 «Що? Де? Коли?»
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27-28 червня
Всеукраїнський випускний 
семінар-конференція 
«Сучасна позитивна 
психотерапія Н.Пезешкіана: 
дослідження та кейси»

Непересічна подія у світі позитивної психотерапії в 
Україні! Всеукраїнський випускний семінар-конференція 
з позитивної психотерапії. 
Передові дослідження та практичні кейси від понад 25 
випускників УІПП + гостей з інших центрів ППТ в Україні. 
Впродовж семінару-конференції у учасників була змога 
відвідати відкритий захист дипломних робіт на статус 
психотерапевта у вигляді презентацій практичних 
кейсів та досліджень, задати свої запитання, перейняти 
досвід та подискутувати з колегами-психотерапевтами 
в методі позитивної психотерапії, а також взяти участь в 
унікальній великій групі під проводом В.Карікаша.

спільно з Українським інститутом позитивної 
крос-культурної психотерапії і менеджменту
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29-30 червня
Святкування «Дня Молоді»
Спільно з Міністерством молоді і спорту, Тернопільською 
обласною державною адміністрацією та Тернопільською 
міською радою  підготували насичену програму для 
молоді. До нас завітав з Польщі Мобільний центр освіти 
Erasmus+. Мобільний освітній центр – ініціатива Фонду 
розвитку системи освіти Республіка Польща в межах 
співпраці між Польщею та Україною і освітніх програм 
Європейського Союзу. Навчально-тренувальний трейлер 
прибув із Польщі з метою активізації співробітництва 
української та польської молоді і розбудови дружніх 
взаємин, в тому числі міжнародних обмінів цих країн.
Всі охочі змогли спробувати новинки інновацій на 
собі, отримати чудові враження від споглядання 
доповненої реальності, віртуальної реальності, а 
також програмованих міні-роботів. Також у неділю 30 
червня на набережній озера з молодими активістами  
зустрілися заступник міністра молоді і спорту Олександр 
Ярема,  міський голова Сергій Надал, та Степан Барна у 
форматі вільний простір «Без краваток». Молоді люди у 
неформальній атмосфері мали можливість обговорити 
проблемні моменти молодіжної політики міста та 
запропонувати нові інноваційні проекти та власні ідеї 
для розвитку міста.
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щотижня з понеділка по четвер 
(січень-червень)

Курси чеської мови

Наші викладачі - висококваліфіковані богемісти 
з великим досвідом викладання чеської мови на 
курсах, індивідуально та в університетах. Викладачі 
регулярно проходять методичні семінари з методистами 
з Інституту мовної та професійної підготовки при 
Карловому університеті в Києві та Празі. На курсах 
викладають носії мови.

Ми пропонуємо:

• Носії мови

• Курси чеської мови різних рівнів

• Розмовний клуб з носієм мови

• Бібліотека

• Освітні та культурні заходи

• Мовна практика в Чехії

спільно з Чеський центр при Посольстві 
Чеської Республіки
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9 липня
Вечір культури 
Франція

Вечори культур вже стали доброю традицією, коли до 
нас завдяки AIESEC, приїжджають волонтери з різних 
куточків світу. 
От і цього разу, до нас приїхали три справжні 
француженки. Тому з цього приводу було організовано 
подію знайомство з французькою культурою. 

Учасники:

• дізналися більше про Францію та ї ї культуру

• зруйнували більшість своїх стереотипів про цю 
країну

• знайшли нових друзів 

Кількість учасників - 120

спільно із AIESEC
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19 липня
Тренінг 
«Грані твоєї самооцінки»

Команда молодих психологів проводила тренінг,  для 
школярів від 14 до 17 років, який допоміг визначити 
їх самооцінку та знайти нові знайомства. На даному 
тренінгу поговорили про самооцінку, ї ї рівень та про 
методи корекції самооцінки.

Кількість учасників - 25

спільно із профорієнтаційним простором 
StudyЯ
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23 липня
Презентація 5-го номера 
«Repost» у Тернополі

Усіх бажаючих запросили на презентацію 5-го 
ювілейного номера всеукраїнського молодіжного 
глянцевого журналу «Repost» у файному місті Тернопіль.

Розповіли як стати героєм рубрики, як стати частиною 
творчої команди, секрети успіху молодіжного журналу, 
чому їх читають вже в 25-ти містах України і навіть за 
кордоном та ще багато цікавого. 

А ще на сторінках номера є цікаві факти про місто 
Тернопіль та його активних жителів. У свіжому випуску 
присвятили три рубрики: «Україною за пів ціни» - що 
цікаво може для себе знайти в Тернополі молодий 
студент-турист; «Усі ми - молекули, які, рухаючись, 
змінюють світ» - про форум наукових пікніків; «Якби 
точні науки так пояснювали у школі, то я б точно був 
Ейнштейном» - про Центр Науки Тернополя.

Гості свята поділилися цікавими думками, відгуками 
та рекомендаціями, які  автори пообіцяли обов’язково 
врахувати при формуванні наступних номерів.

спільно з молодіжним виданням «Repost»



37

25-28 липня
Представлення «Центру 
науки Тернополя» на 
фестивалі «Файне місто»
За чотири дні ми добряче кайФайнули на фестивалі 
Файне місто.

Щодня наша команда робила цікаві квести, ми палили 
руки усім охочим, вчили грати на співучій чаші, 
розповідали про теорію ймовірності, плазмову лампу, 
модель Чорної діри та показували вибухове хімік-шоу.
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31 липня
Тренінг з питань насильства 
серед жінок

В рамках роботи з громадами щодо підсилення 
рівня обізнаності з питань домашнього насильства 
і насильства за ознакою статі, Програма «Радник» 
від Stabilization Support Services та Veronica Shelest 
- радниця з правових питань УВКБ ООН провели 
практично-теоретичну інформаційну сесію. 
Ціль: ознайомлення цільової аудиторії щодо питань 
насильства, видів насильства, реагування на прояви 
насильства. Підняття рівня обізнаності, що забезпечує 
принцип нульової толерантності до насильства на рівні 
громади і в суспільстві в цілому, формує громадську 
пильність до проявів насильства. 
Завдяки отриманим знанням і навичкам, жінки будуть 
обізнані щодо послуг, що надаються на рівні громади, 
останнім змінам в законодавстві і зможуть встановити 
контакти з відповідними органами. Також будуть 
представлені міжнародні підходи і практики у роботі з 
різними видами насильства.

Кількість учасників - 14

спільно з УВКБ ООН
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18 серпня
Захід «Доступність міст»

Рейтинг доступності міст України у Тернополі! Май-
стер-клас для всіх охочих стати монітором та познайоми-
тися з методикою оцінки свого міста. До участі запрошува-
ли місцевих активістiв, волонтерів, громадські ініціативи 
та всіх охочих зробити своє місто комфортним для всіх.

Мета рейтингу доступності міст — порушити питан-
ня важливості безбар’єрного простору в українських 
містах. А також — показати престиж i переваги від 
створення комфортного громадського простору для 
маломобільних груп населення. Це зокрема люди з інва-
лідністю, люди з маленькими дітьми та дитячими візоч-
ками, літні люди, мандрівники з важкими валізами тощо.

Для цього протягом року проведуть моніторинг місь-
кого простору 10 міст на відповідність державним 
будівельним нормам. Рейтинг кожного міста сфор-
мують перевірки державних закладів, об’єктів інфра-
структури, закладів харчування, громадських вбира-
лень, культурних закладів, публічних просторів тощо.

спільно з Доступно.UA
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19 серпня
Захід про подорож 
автостопом
Мотиваційна зустріч з Дмитром Щебетюком. Він 
розповів про два автостопи, в які він вирушав у межах 
проектів Доступно.UA: автостоп Україною та Білоруссю, 
автостоп Європою.



41

1 вересня
ДЕНЬ ЗНАНЬ ver 1.0

Цікаве та неформальне відзначення початку 
навчального року, 1 вересня 2019 року, з 15.00 до 19.00 у 
парку Шевченка. 
У заході взяли участь усі освітні заклади міста, 
які демонстрували власні презентації та залучали 
гостей міста до участі у майстер-класах, тренінгах, 
заняттях, іграх та активностях. Алея можливостей 
від громадських організацій та проф-орієнтаційний 
майданчик надали змогу дізнатись щось нове для себе 
та про себе. 
На Дні Знань усі охочі мали змогу пройти безкоштовний 
майстер-клас зі складання кубика-Рубіка! Це унікальна 
можливість не тільки навчитися складати кубик, а й 
познайомитися з успішними спортсменами цього виду 
спорту в Тернополі, побачити унікальні та навіть рідкісні 
головоломки. 
Під час заходу діяли сцени з музичним супроводом, 
показовими виступами дітей, а також концертними 
програмами тернопільських гуртів. Окремою локацією 
був лекторій 15х4 у форматі “учні для учнів”. По 
закінченню свята усіх учасників та гостей запросили на 
пінну вечірку. 

спільно з Тернопільською міською радою та 
Тернопільською міською молодіжною радою
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9 вересня
День народження 
Олександра Смакули
Захід організовано щоб гідно вшанувати  нашого 
славетного земляка Олександра Смакулу, який 
народився 9 вересня 1900 року в селі Доброводи 
Тернопільської області. 
Програмою заходу провели науково-популярні лекції:

• «Життєвий шлях Олександра Смакули» (В.Р. 
Липовецький, Фонд імені професора Олександра 
Смакули).

• «Що нового в SI, або внесок Смакули в розвиток 
фізики кристалів та метрології» (Ю.Л. Скоренький, 
Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя).

• «Особливості оптичних схем телескопів та основи 
астрофотографії об’єктів далекого космосу» (А.В. 
Ревун, «ТерАстро», Лозівська шкільна астрономічна 
обсерваторія, Ю.М. Стоянов, ТНТУ ім. І. Пулюя, 
«ТерАстро»).

• Відкрита лабораторія: «Можливості сучасних 
цифрових мікроскопів з CCD- та CMOS-матрицями» 
О.І. Крамар, Тернопільський 
національний технічний університет  
імені Івана Пулюя).

Кількість учасників - 50
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19 вересня
Майстер- клас 
«Rejection: friend or foe?»

Холоне кров при слові «ні»? Думаєш, що краще не 
починати, ніж отримати відмову? Розумієш, що страх 
відмови тебе зупиняє, але нічого не можеш з цим 
зробити? Кожен з нас не відчуває екстазу, думаючи про 
можливість відмови, різниця лише в тому, як ми діємо 
під впливом цього страху. 
Спікер Юлія Мацаєнко поділиласяться власним 
досвідом персонального челленджу #45дніввідмов, як 
він вплинув на ї ї персональне та професійне життя та як 
відважитись на важливі кроки. 
Надихнувшись TED-спікером та автором книги ‘Rejection 
proof’ Юлія вирішує створити власний 45-денний 
челлендж, який би допоміг їй подолати страх відмов. 
Челлендж проходить на території 5 країн: Болгарія, 
Україна, Греція, Сингапур та Індонезія. Задача кожного 
дня - отримати «ні», залишаючись в рамках етичності, 
моральності та законності. 
Формат події - майстер-клас, де кожен учасник 
напередодні отримав домашнє завдання, а після події - 
шанс на персональну коучинг-сесію з Юлією. 
Домашнє завдання: запропонуйте хоча б трьом людям у 
публічному місці зробити вам комплімент.

Кількість учасників - 75

спільно з Crowdin
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22 вересня
II Наукові Пікніки у місті Бучач

У неділю 22 вересня з 13.00 по 16.00 год. у міському 
сквері міста Бучача відбулися II Наукові пікніки. 
«Наукові пікніки» - це місце, де кожен зміг  перевірити 
теорію на практиці. Саморобні роботи, досліди з хімії та 
фізики. Також це хороша нагода закріпити свої знання з 
природничих наук перед контрольними та ЗНО. Багато 
цікавих та корисних розіграшів. 
Усі досліди виконували викладачі та студенти 
з Тернопільського національного педагогічного 
університету, Тернопільського національного 
технічного університету, Тернопільського національного 
економічного університету, Тернопільського 
національного медичного університету, Галицького та 
Кооперативного коледжів та Центру Науки Тернополя. 
А також місцеві організації: Бучацька лікарня, ПТУ, 
Коледж, Школи та гуртки міста, підприємці та 
ентузіасти. 
Участь взяли близько 100-тні науковців. Зони: хімії, 
інформатики та комп’ютерної техніки, екозона, 
здоров’я, фізики, автомобільного конструювання,  
авіамоделювання, астрономії, фототехніки. 
Головною родзинкою пікніків стало спеціально 
запрошені бучацькі пожежники і кожен охочий міг стати 
частинкою їх бригади.

спільно з ГО «Молодіжний портал Бучач»
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28 вересня
Змагання
«Speedcubing Ternopil»
28 вересня найкращі спідкубери Тернополя змагалися 
між собою за титул найкращого та найшвидшого! 

На змаганнях спортсмени змагалися між собою одразу 
в п’яти дисциплінах: 2*2*2, 3*3*3, 4*4*4, мегамінкс та 
пірамінкс!

Наші переможці 3*3*3 - Підлубний Андрій, та у 2*2*2, 
4*4*4 мегамінкс та пірамінкс Скочипець Назарій.

Окрім бажання перемогти ними керувало бажання 
поставити нові рекорди міста та області. Також змагання 
відкритті не лише для професіоналів своєї справи, а й 
для початківців.

Кількість учасників - 90
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6 жовтня
Позачергові Загальні Збори 
ВП НМРУ в Тернопільській 
області

6 жовтня в м. Тернопіль відбулися Позачергові загальні 
збори  Відокремленого підрозділу Національної 
молодіжної ради України в Тернопільській області  
«Тернопільська молодіжна рада». 
Одноголосно обрали новим головою Мирона 
Цимбалюка. 
Колишній голова організації Олег Грушицький запросив 
усі молодіжні організації Тернопільської області  
долучитися до діяльності  ВП НМРУ «Тернопільська 
молодіжна рада», а також розповів що дає членство у 
регіональній молодіжній раді (ВП НМРУ).

спільно з  National Youth Council of Ukraine - 
NYCUkraine
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10 жовтня
MeetUp 2 IT: Фріланс, 
наймана робота 
чи власний бізнес

У чому різниця між фрілансом, своїм бізнесом і 
найманою працею? Де можна більше заробити? Чому 
свій бізнес – адок ще той, і про що ви не підозрюєте, 
коли вирішуєте створити свій бізнес? Про це  та багато 
іншого усі охочі дізналися на “MeetUp №2 Фріланс, 
наймана робота чи власний бізнес” 
Спікер - Oleg Cherevatyy, пройшов шлях від WEB-
designer до співзасновника групи компаній.

Дана лекція зацікавила тих хто:

• Людям, які працюють в ІТ

• Маркетологам

• Project manager, Product manager

• Студентам, які хочуть працювати в ІТ

• тим, хто займається саморозвитком

Кількість учасників - 120

спільно з MagneticOne
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11 жовтня
IV Наукові Пікніки у 
Бережанах

На Площі Ринок розмістилось чимало палаток, у кожній 
з яких свої дослідження. Талановиті люди закохані у 
свою справу, Майстри, демонструвались експерименти 
та наукові винаходи, хімік-шоу, робототехніку, 
дрони, квести. Фахівці служби зайнятості зайнятості 
консультували школярів з питань вибору професії, 
тестували бажаючих на виявлення професійних нахилів 
та схильностей, знайомили із професіями майбутнього, 
демонстрували профорієнтаційні мультфільми та 
відеоролики. Школярі проходили профорієнтаційне 
тестування, відгадували загадки, брали участь у 
профорієнтаційних іграх, дізнаючись при цьому цікаві 
особливості різних професій. Понад 100 школярів, 
студентів, викладачів були активними учасниками 
заходу.

спільно з ГО «Рідне місто»
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12 жовтня
Наукові Пікніки у Чорткові

12 жовтня 2019 року, пройшли перші Наукові пікніки 
у Чорткові! Було чудово, адже всі охочі змогли 
проексперементувати, ознайомитися із законами фізики 
та хімії, спробувати себе в радіотехніці, спробувати 
себе в педмайстерності, психології, бізнесі, економіці, 
підприємництві, пройти тестування по вибору професії, 
а також спробувати пластових смаколиків.

Усі досліди виконували викладачі та студенти 
з Тернопільського національного педагогічного 
університету, Тернопільського національного 
технічного університету, Тернопільського національного 
економічного університету, Тернопільського 
національного медичного університету, Галицького та 
Кооперативного коледжів та Центру Науки Тернополя, а 
також місцеві організації.

спільно з ГО «Альтернатива-Чортків»
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13 жовтня
Культурні пікніки

Доєднатися до мистецького едьютейнменту (саме так 
називається освіта в розвазі) на Культурних пікніках, 
що відбудуться 13 жовтня на Театральному майдані ми 
запросили всіх без обмежень у віці. Це перші Культурні 
Пікніки у Тернополі.

Ми відкрили лаштунки тих, хто працює в різних галузях 
мистецтв, зібравши культурні установи та професіоналів 
на Культурних пікніках.

Там кожен охочий зміг не просто познайомитися з 
митцями ледь не усіх сфер культури, але й дізналися, як 
вони все це роблять, а найкрутіше - кожній і кожному 
можна було відтворити певний хист - зіграти на 
інструментах, сплести автентичну мотанку, написати 
довгу книгу, одягнути історичне вбрання, відзняти 
епічне кіно, навчитися малювати, а також послухати 
вірші молодих поетів у Ораторському клубі. А на сцені 
змогли побачити  виступи виконавців та танцювальних 
студій.

спільно з Українським Культурним Фондом
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16 жовтня
Tech Talk

На даному заході вирішили розкрити теми із різних 
відділів компанії - розробки, тестування та дизайну.

На технічній темі обговорили Fastify - це фреймворк для 
Node.js., розроблений на основі Hapi та Express. 

Цікавою також була тема, на якій обговорили дизайн. 
Серед тез доповіді були:

• в дизайні ніщо не істина і все дозволено, поки ти не 
перевіриш рішення на користувачах

• перед тим як критикувати дизайн інтерфейсів, 
подумай для кого він робився.

Кількість учасників - 50

спільно з Apiko Career
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18 -20 жовтня
Базовий тренінг
«Молодіжний працівник»
Міністерство молоді та спорту України спільно з 
Державним інститутом сімейної та молодіжної політики 
та Програмою розвитку ООН в Україні, продовжує 
реалізовувати навчальну програму «Молодіжний 
працівник». Організаторами тренінгу в Тернопільській 
області є ГО «Центр Науки Тернополя» та Тернопільська 
молодіжна міська рада.

Під час тренінгу учасники дізналися, що таке молодіжна 
політика, що з нею відбувається в Україні, який зміст 
молодіжної роботи, чим вона особлива, чому важливо 
робити акцент на участі і залученості молоді, що 
означає бути молодіжним працівником в громаді, та 
як розвинути власні компетенції в молодіжній роботі. 
Учасники мали можливість обмінятися досвідом та 
знайти партнерів для реалізації спільних проектів в 
молодіжній сфері.

Кількість учасників - 16



53

20 жовтня 
15х4
15х4 - серія некомерційних заходів для фанатів науки 
та лекторів.Новий івент - нові лекції та спікери! На вас 
чекають чотири 15 хвилинні лекції на найрізноманітніші 
теми.

Цього разу такі тематики лекцій: Оксана Горин «15 
хвилин про біологічні передумови гомосексуальності», 
Женя Беднарчук розповів чому меми такі популярні 
та як вони впливають на наше життя, Марічка Юрчак 
- Карикатурні карти, Мар’яна Лазорко розповіла, чому 
меми такі популярні та як вони впливають на наше 
життя.

Кількість учасників - 100.
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23-29 жовтня
«Державотворець» Тернопіль
Найактивніша молодь з усієї Тернопільщини мала  
можливість пізнати рушійні сили держави: місцеві 
органи влади, бізнес-компанії, засоби масової 
інформації та громадські організації. 
Метою програми є ознайомлення молоді з публічною 
адміністрацією та процесом державотворення, 
діяльністю засобів масової інформації, бізнесу та 
громадського сектору, ї ї залучення до розроблення, 
ухвалення управлінських рішень і контролю за їх 
виконання. 
 
Учасники змогли отримати нові знання, розвинути 
свої лідерські якості та долучитися до процесів 
державотворення. 
Учасники відвідали 5-ти денний навчальний блок, 
навчальні візити, а також  стажування у Обласній 
державній адміністрації, судді, газеті “Ria”, телекомпанії 
“UA: суспільне”, агрохолдингу “Мрія”. 
Програма відбувалася за підтримки Міністерства молоді 
та спорту України, Української академії лідерства, 
проекту Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) в Україні “Підтримка організацій-лідерів у 
протидії корупції в Україні “ВзаємоДія” (SACCI).

Кількість учасників - 30
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5, 8 листопада
Зустріч по створенню 
програми підтримки молоді 
2020
Зустріч відбувалася спільно із громадськими 
організаціями Тернополя, Молодіжною міською радою 
та Управлінням сім’ї, молоді та спорту Тернопільської 
міської ради.
Метою Програми є:
• створення системи всебічної підтримки 

громадянської активності молоді, спрямованої 
на самовизначення і самореалізацію, надання 
соціальних гарантій;

•  формування у молоді національно – патріотичної 
свідомості, національної гідності, готовності до 
виконання конституційного і громадського обов’язку 
щодо захисту національних інтересів;

• створення необхідних умов  для всебічного та 
гармонійного розвитку молодого покоління м. 
Тернополя, розкриття його  здібностей та творчого 
потенціалу, формування здорового способу життя;

• здійснення на міському рівні комплексних заходів 
щодо попередження насильства в сім’ї, підтримки та 
захисту осіб,  які постраждали від торгівлі людьми;
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23 листопада
Форум студентів-політологів 
«Державець»

Студенти-політологи зі всієї України зустрілися в 
Тернополі щоб створити всеукраїнську асоціацію та 
обговорити актуальні політичні питання.

Представники Центру Науки розповіли про кращі 
практики Тернополя, молодіжне співробітництво, та 
реалізацію проектів.

А  Василь Лабайчук  розповів про Духовність та ї ї вплив 
на формування держави.

спільно з ГО «Права молодь»
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28 листопада
Управління конфліктами 
за допомогою емоційного 
інтелекту
Емоції керують нами у ті моменти, коли ми стикаємося з 
труднощами чи завданнями, які є занадто важливими, 
щоб покладатися лише на розум – серед них небезпека, 
втрата, наполегливість всупереч труднощам.
На тренінгу змогли прийти усі охочі навчитися 
ефективно вирішувати конфліктні ситуації та керувати 
своїми емоціями.
Поговорили про це  з психологом, засновником 
тренінгової агенції Sendecka Training Agency та дуже 
талановитою Тетяна Сендецька (Tetiana Sendecka).
На тренінгу дізналися про:
• поєднання емоційного інтелекту та управління 

конфліктами?
• формулу керування конфліктами за допомогою 

емоційного інтелекту
• зрозуміли, як зробити так, щоб конфлікти та емоції 

приносили користь
А ще на лекції були ряд практичних вправ та цікавих 
завдань.
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3 грудня
Інфодень УКФ у Тернополі

Український культурний фонд вирушив у подорож 
містами України, щоб розказати про діяльність 
інституції та конкурси 2020 року.
Обговорили:
• Сектори культури, які підтримує УКФ у 2020 році;
•  Зміни в програмах УКФ на 2020;
•  Нові партнерські програми;
•  Правила та дедлайни прийому заявок.
Запросили взяти участь у заході:
•  представників культурних та креативних індустрій;
•  культурних менеджерів і кураторів;
• представників вищих навчальних закладів;
•  митців та всіх тих, хто має бажання створювати 

проєкти у сфері культури.

спільно з Українським культурним фондом
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7 грудня
День людей з інвалідністю
Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою 
Україна відзначає Міжнародний день людей з 
обмеженими можливостями. На їхню долю випали 
нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, 
проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в 
життя.

7 грудня ми організували концерт для цих людей, а 
також відкрили інклюзивну локацію.
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10 грудня
Нобелівські читання

Центр науки Тернополя запрошує на Нобелівські 
читання.

«Потрібно популяризувати  Нобелівські читання, 
інтелектуальні конкурси, підтримувати молодих 
науковців. Країни, які хочуть мати майбутнє, повинні 
вкладати кошти в популяризацію наукових досягнень та 
їхніх авторів» Роальд  Гоффманн (Лауреат Нобелівської 
премії з хімії 1981 року, провідний фахівець в галузі 
квантової та органічної хімії, народився у м.Золочеві).

Нобелівські читання – це атмосфера особливого дійства,  
занурення у світ Нобелівської премії та ї ї лауреатів. 
Який основний винахід Альфреда Нобеля? Чим особливі 
життєві шляхи інтелектуальної еліти світу? Чи дотична 
Україна до Нобелівської премії?

Також учасники мають можливість почути про лауреатів 
Нобелівської премії 2019 року, а також номінантів від 
України.

спільно з Українським культурним фондом
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11 грудня
Tech Talk

На технічній частині ми обговорили Reaction Commerce, 
та практичні аспекти розробки інтернет магазинів 
використовуючи JavaScript стек.

Друга частина була присвячена нещодавньому візиті 
частинки команди   Apiko Career  до замовника у Нью-
Йорк.

Кількість учасників - 50

спільно з Apiko Career
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15 грудня
Благодійний вечір «Разом»

В неділю, 15 грудня,  відбувся благодійний вечір 
«Разом».  
Щоб зробити понад тисячу подарунків волонтери разом 
із добровольцями організували благодійний аукціон. 
Продавали фірмовий одяг, іграшки і пряники. А також 
організували концерт відомих тернопільських гуртів 
Bugs & Bunny і “Видих”
Ми змогли зібрати для потребуючих діток 9230 грн. 
Кошти передані координаторам акції «Миколай про тебе 
не забуде», за них будуть закуплені подарунки.

спільно з ГО «Права молодь»
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17 грудня
Навчальний візит з теми 
«Школа як осередок 
соціальної згуртованості та 
стійкості в громаді»

Британська Рада прововела Національний навчальний 
візит у м. Тернопіль у рамках проекту «Школа як 
осередок соціальної згуртованості та стійкості в 
громаді».

Візит включав у себе знайомство з місцевими 
партнерами проекту «Активні громадяни», обмін 
цінним досвідом з реалізації проектів соціальної дії та 
громадських ініціатив, цікаві екскурсії та активності.  
Навчальний візит – це захід, що об’єднує активних 
громадян з різних регіонів України. У рамках візиту 
учасники відвідали інший від їх походження регіон 
України, де зустрічалися з місцевими активними 
громадянами та знайомилися з місцевим досвідом з 
реалізації проектів соціальної дії. 

Тренінг для активістів з Донецької та Луганської 
областей.

Кількість учасників - 28

спільно з Active Citizens Ukraine та British 
Council Ukraine
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17 грудня
Майстер-клас
«Секрети публічних виступів»

17 грудня усі бажаючі змогли відвідати майстер-клас і 
на ньому змогли:

• дізнатися як правильно подавати інформацію під час 
виступу

• дізнатися як правильно себе поводити та 
зацікавлювати аудиторію

• попрактикуватися у своєму публічному виступі

Кількість учасників - 50

спільно з AIESEC



65

20 грудня
Презентація УМКС (Польща) 
в Тернополі

Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні- це 
найбільший державний вищий навчальний заклад 
Східної Польщі. Зараз тут навчається більше 26 тис. 
студентів.
В даний час Університет Марії Кюрі налічує 11 
факультетів та філію університету в Пулавах, понад 
60 напрямків навчання та 200 спеціальностей. 
Навчання пропонується на бакалавраті, магістратурі та 
докторантурі. В основному навчання проводиться на 
польській мові але існують і пропозиції англомовного 
навчання.
20 грудня о 13:00 в Тернополі відбулася презентація 
УМКСу:
• Знайомтсво з університетом
• Цікаві розмови з працівниками, студентами та 

випускниками
• Навчальні програмами для українців
Кількість учасників - 20

спільно з Університетом
Марії Кюрі-Склодовської
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щочетверга
Ораторський клуб Тернополя 
«Сковорода»

Ораторський клуб Тернополя «Сковорода» мережі 
Красномовець - об’єднує людей, які вчаться цікаво, 
зрозуміло та лаконічно доносити свої думки до інших 
людей у всіх сферах свого життя. Навчання в клубі 
полягає у виголошені промов перед живою аудиторією 
на засіданнях клубу.
Кожен член клубу отримує підручник «Красномовець. 
Базовий рівень». В підручнику наведені рекомендації 
для відпрацювання дванадцяти ораторських навичок. 
Для закріплення кожної навички, члени клубу роблять 
виступи на засіданнях.
Кожний виступ - це промова тривалістю 5-7 хв. Кожний 
наступний виступ передбачає відпрацювання нової 
навички та одночасне використання усіх навичок, які 
здобуті в попередніх виступах.
В підручнику даються пояснення до кожної ораторської 
навичи - для чого вона потрібна і як ї ї використовувати. 
Також в підручнику даються рекомендації як готуватись 
до виступу, на що звернути увагу та що конкретно 
потрібно зробити під час виступу. Тему свого виступу 
члени клубу обирають на власний розсуд.

спільно з AIESEC

На кожному засіданні після виголошення 
підготовлених промов, учасники 
виголошують також короткі експромт-
промови на теми, які визначить ведучий.




