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№
Підсумк<^й;зшт^ 

про виконання договору І б ^ & Й ш д  01.06.2018 року 
Громадська організація «Молодіжний клуб «Джура»

Проект «Креативний клас -  креативне місто»
Проект виконано відповідно до наказу Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 15.05.2018 № 47 «Про фінансування переможців міського конкурсу проектів 
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада».
1. Заходи Проекту спрямовано на виконання напрямків:
- сприяння реалізації заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та 
просвітницького розвитку жителів м.Києва.

2. Основні заходи виконання проекту
№
з/п

Заходи (завдання) Проекту 
(форма їх організації)

Місце реалізації Строки реалізації

1 2 3 4

1

Презентовано освітньо- 
просвітницьку програму 
«Креативний клас -  
Креативне місто» на 
засіданні 
загальноміського 
круглого столу

Зал засідань Президії 
НЦ «МАНУ» (вул. 
Коцюбинського, 1)

15.05.2018 року

2

Проведено 3-денний 
тренінг для вчителів 
загальноосвітніх шкіл 
міста Києва «Креативний 
клас - креативне місто»

Школа мислення і 
комунікацій НЦ 
«МАНУ» (вул. 
Мельникова (Юрія 
Іллєнка), 63)

27-29.09.2018 року

3

Видано цифрову та 
друковану версії видання 
«Порадник з розвитку та 
підтримки креативності у 
класі», який розданий 
вчителям київських шкіл 
для врахування у своїй 
роботі

- В ересень-листопад 
2018 року



Здійснено моніторинг якості
навчального процесу
креативних освітніх

4 просторів за визначеними 
критеріями методом 
анкетування та інтерв’ю з 
учителями учасниками 
проекту

Листопад 2018 року

3. Учасники проекту

№
з/п

Назва
Проекту
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 
кожному етапі 

Проекту

Категорії
учасників

Кількість 
учасників 

Проекту, які 
беруть 

безпосередню 
участь у 

Проекті, і 
видатки, на 
утримання 

(або часткове 
утримання) 

яких 
фінансуються 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету

Кількі
сть

учасн
иків,

охопл
ених

Проек
том

1 2 3 4 5 6

1

Презентація
освітньо-
просвітницької
програми
«Креативний
клас -  Креативне
місто» на
засіданні
загальноміського
круглого столу

Адаменко 
Надія, Палієв 

Юрій

Науковці, 
директори, 

вчителі 
загальноосвітніх 

шкіл міста 
Києва, педагоги 

позашкілля, 
освітні 

Експерти, 
волонтери

50

2

Проведено 3- 
денний тренінг 
для вчителів 
загальноосвітніх 
шкіл міста Києва 
«Креативний клас 
- креативне місто»

Адаменко
Надія,

Левицька
Оксана

Вчителі-
учасники
проекту,
лектори,

волонтери

ЗО

Видано «Порадник Вчителі- 100
з розвитку та Адаменко учасники (друко

3 підтримки Надія проекту, вана
креативності у науковці, версія)



класі», якии
розданий вчителям 
київських шкіл для 
врахування у своїй 
роботі.

організатори 
проекту 

(друкована 
версія), широка 
громадськість 

(цифрова 
версія)

4. Особи, запрошені до участі у виконанні Проекту (якщо вони не входили до складу 
учасників Проекту)_______________________________________________________________
№
з/п

Назва етапу 
Проекту Категорії запрошених Кількість запрошених

1 2 3 4

-

Організаційно-підготовчий 
етап (організаційні заходи 

проведення 
загальноміського круглого 

столу);
Практичний етап 

(організаційні заходи 
проведення тренінгу, 

фотографування заходів, 
ведення сторінки групи 

проекту у соціальній мережі 
РасеЬоок) ,

Волонтери, студенти 
НПУ імені 

М.П.Драгоманова 
Катерина Неділя, 

Катерина Гончарова, 
Юлія Поліщук, Юлія 

Широкопояс, Лина 
Грамотенко, Оксана 

Парфелюк, Євген 
Фоменко, Станіслав 

Іващенко, Надія 
Стороженко, Михайло 

Гусельніков

10

5. Залучені фахівці
№
з/п

Назва етапу Проекту Фах, спеціалізація 
залучених спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4

Організаційно-підготовчий
етап

Спікери загальноміського 
круглого столу. 

Презентація проекту 
«Креативний клас -  

креативне місто»

Ірина Шевченко,
завідувач відділу 

інструктивно- 
методичної роботи НЦ 

«МАНУ»,
Ірина Поліщук, 

директор Київської 
МАН учнівської 

молоді,
Іван Дробот, декан 

факультету 
філософської освіти і 

науки НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
Роман Додонов, 

завідувач кафедри 
філософії Історико- 

філософського

8



креативності; 
вчительство міста 
Києва отримали 

корисну 
інформацію щодо 
потреби вивчати 

та втілювати 
методики 3 
розвитку 

креативності в 
учнів, 

ознайомилися з 
презентованим 
інформаційним 

буклетом 
Проекту, 

визначили для 
себе можливість 
та необхідність 
брати участь та 

працювати у 
визначеному 

напрямку на базі 
своїх шкіл тощо

2

Проведено 3-х 
денний тренінг 
для вчителів 
загальноосвітніх 
шкіл міста Києва 
«Креативний клас 
- креативне місто»

Підвищення рівня 
професійності 

вчителів, 
презентовано 

цифрову версію 
видання 

«Порадник з 
розвитку та 
підтримки 

креативності у 
класі», надано 

вчителям- 
учасникам 
методичні 

рекомендації зі 
створення 

креативних 
просторів у 20-ти 

школах тощо

-

Учасники заходу 
дуже зацікавлені, 

автори проекту 
отримали схвальні 

відгуки та 
конструктивні 

пропозиції щодо 
подальшої співпраці 

вчительства міста 
Києва з усіх районів 

у розвитку 
мисленнєвих навичок 

у дітей та 
формування освітніх 

траєкторій 
наскрізних 

компетентностей в 
освіті

3

Видано «Порадник 
з розвитку та 
підтримки 
креативності у 
класі», який 
розданий вчителям

Підвищення знань 
та вмінь 

педагогів- 
учасників 

Проекту, надання 
теоретичних та

-

Учасники заходу 
дуже зацікавлені, 

автори проекту 
отримали схвальні 

відгуки та 
конструктивні



КИЇВСЬКИХ ШКІЛ для 
врахування у  своїй  
роботі

практичних 
рекомендацій з 
проблематики 

розвитку 
креативності в 

освіті, роз’яснено 
методичні кроки 
щодо створення 

креативних 
просторів у 20-тй 

класах 
загальноосвітніх 
шкіл міста Києва

пропозиції щодо 
продовження 

практичної роботи 
вдосконалення 
тексту першого 

видання «Порадник з 
розвитку та 
підтримки 

креативності в 
класі», а саме 

доповнити третю 
частину книжки ще 
більшою кількістю 
практичних завдань 
для належної роботи 
вчителів у школі, а 
також побажання 

подальших 
регулярних спільних 
зустрічей (1 раз на 2 
місяці) для обміну 

досвідом та 
напрацюванням 

нових інноваційних 
ідей з розвитку 

креативності в класі.
Також учасники 

Проекту заснували 
закриту групу 
СгсаТеасЬег у 

соціальній мережі 
РасеЬоок для 

постійної комунікації 
та одержання 
оперативної 

допомоги від 
організаторів 

проекту з 
потенційними 
труднощами 

організації роботи 
освітнього 

креативного 
простору

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на виконання П роекту

№
з/п

Сума виділених 
бюджетних коштів 

(грн)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених коштів 
громадською 

організацією (грн)



1 2 3 4

1 92500,00 92000,00 29000,00

9. Інформаційна підтримка Проекту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, 
примірники інформаційних матеріалів)

№
з/п

Назва ЗМІ/теле- 
радіоканалу

і. »

Рівень
розповсю
дження

(всеукраїн
ський,

місцевий,
районний,

видання
об’єднань
громадян
(недержав

них
організаці

й,
ПОЛІТИЧНИ
х партій)

Назва публікації 
(програми)

Дата
публікації

(ефіру)

1 2 3 4 5

1

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Школи 
мислення і комунікацій 

РКАХІ8 
Ьйрз://ргахІ8зсЬоо1.сот.иа

всеукраїнс
ький

Проект «КРЕАТИВНИИ 
КЛАС-КРЕА ТИ ВНЕ 
МІСТО» міського 
конкурсу «Громадська 
перспектива: прозора 
влада та активна громада»

02.05.2018
року

2

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Школи 
мислення і комунікацій 

РКАХІ8 
ЬПрз://ргахіззс1іоо1.сот.иа

всеукраїнс
ький

Презентація проекту 
“Креативний клас -  
Креативне місто” 10.05.2018

року

3

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт НЦ 

«Мала академія наук 
України» 

Ьйр://тап.§оу.иа/иа/пе\¥з/ 
асабету_пе\уз/кгеа1:іупе— 
тІ5Іеппуа-и--5Ііко1ак1і-Ьг- 

15-Ігаупуа-и-гаткак1і- 
геаіігаїзіуі-копізерізіуі-

всеукраїнс
ький

КРЕАТИВНЕ МИСЛЕНН 
Я У ШКОЛАХ 

15 травня у рамках 
реалізації Концепції «Нова 

українська школа» 
відбувся круглий стіл 3 

елементами тренінгу для 
освітньої спільноти

18.05.2018
року



поуа-икгауіпзка-зЬкоІа—
уі(іЬиузуа-кги§1іу-зІі1-2-

е1етеп1аті-1гепіп§и-(і1уа-
озуііпоуі-зріїпоіі

4

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Школи 
мислення і комунікацій 

РКАХІ8 
Кйрз://ргахіз5с1іоо1.сот.иа

всеукраїнс
ький

Відбулася презентація 
проекту “Креативний клас 
-  креативне місто” для 
вчителів загальноосвітніх 
шкіл міста Києва

18.05.2018
року

5

Мережа Інтернет: 
УоиІиЬе канал НЦ 

«МАНУ» ІА81Ікгаіпе 
Ьіїрз ://м^у\у.уоиІиЬе.сот/ 

луаІсЬ?у=СаБсА-Л)пАс

всеукраїнс
ький

Філософія в новій 
українській школі. 
Презентація проекту 
«Креативний клас -  
креативне місто»

21.05.2018 р.

6

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Ш к о л и  

мислення і комунікацій 
РКАХІ8 

Ьйрз://ргахіз5сЬоо1.сот.иа

всеукраїнс
ький

ЗАПРОШУЄМО 
ВЧИТЕЛІВ МІСТА 
КИЄВА ДО УЧАСТІ В 
КОНКУРСІ
«КРЕАТИВНИЙ КЛАС -  
КРЕАТИВНЕ МІСТО»

і

01.06.2018
року

7

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт 

Департаменту суспільних 
комунікацій виконавчого 

, органу Київської міської 
ради (КМДА) 

Ьйрз://іІзк.куіусііу.§оу.иа/ 
п є \ у з / 3 5  11 .Ьіт1?ІЬс1іс1=І\¥ 
АК00т5ВІ292]1г8зУ]ЬіМ 
с У 4 і д ь д с в \ \ г о о у / і 2 ш  

рОРоСІУІТз-46-7\УзіУс

В рамках реалізації 
міського конкурсу 
проектів «Громадська 
перспектива: прозора 
влада та активна громада» 
у 20-ти школах столиці 
створять креативні освітні 
простори

20.06.2018
року

8

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Школи 
мислення і комунікацій 

РКАХІ8 
Ьйрз://ргахІ88с1юо1.сот.иа

всеукраїнс
ький

Стали відомі імена 
педагогів-учасників 
проекту «Креативний клас 
-  креативне місто»

15.08.2018
року

9 Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Київської

всеукраїнс
ький

Креативні наставники - 28.09.2018



малої академії нак 
учнівської молоді 

Ьйр://куіу.тап.§оу.иа/пе\у 
5/ГІоуіпі_акас1етіі/КгеаІіу
пШіазІаупікі__кгеаїіупіт_

исЬпіат/

креативним учням року

10

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт Ш коли 
мислення і комунікацій 

РКАХІ8 
Ьйрз://ргахіз5с1іоо1.сот.иа

всеукраїнс
ький

Завершився 3-х денний 
тренінг «Креативний клас 
-  креативне місто»

30.09.2018
року

11

Мережа Інтернет: 
Офіційна сторінка ЗСШ 

№ 288 міста Києва 
Ьйр ://зс1юо1288 .кіеу.зсЬ.іп 

.иа/пет/ісІ/125

міський

СЗШ №288 прийняла 
участь у міському проекті 
"Креативний клас - 
Креативне місто"

-

12

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт НЦ 

«Мала академія наук 
України» 

Ьир://шап.§оу.иа/иа/пе\Уз/ 
асасіешу_пе\уз/игокі—у— 
зЬкоІі—ро-поуоши-Ьг-2- 

27-ро-29-Уегезпуа-ус1ііІе1і- 
' кіеуа-ргаїзуиуаіі-пасі- 

кгеаііупізїуи

всеукраїнс
ький

УРОКИ В ШКОЛІ ПО- 
НОВОМУ 

3 27 по 29 вересня вчителі 
Києва працювали над 

креативністю

03.10.2018
року

13

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт НВК 

Гімназія № 143

міський Тренінг "Креативний клас 
- креативне місто" 03.10.2018

року

14

Мережа Інтернет: 
Офіційний сайт 

Спеціалізованої школи I- 
III ступенів № 255 з 

поглибленим вивченням 
природничо- 

математичних предметів 
Дарницького району м. 

Києва
Ьйр://зс1і255.пе1.иа/2018/1 

0/3 0/кгеаІуупуі -кіаз- 
кгеаіуупе-тізіо/

міський "Креативний клас - 
креативне місто"

30.10.2018
року

15
Мережа Інтернет: 

Офіційний сайт Ш коли 
мислення і комунікацій 

РКАХІ8

всеукраїнс
ький

Успішно завершився 
проект «Креативний клас

15.11.2018
року



Ьйрз://ргахІ85сЬоо1.сош.иа -  креативне місто»

16

Мережа Інтернет: 
соціальна мережа 

РасеЬоок Відкрита 
офіційна група проекту 

«Креативний клас -  
креативне місто»

міжнарод
ний

За увесь період створено 

78 учасників 

123 дописи 

14 відео

88 фото та рисунків

262 реакції на публікації

1486 активностей 
учасників на публікації

3 08.05.2018 
року

17

Мережа Інтернет: 
соціальна мережа 

РасеЬоок Закрита група 
педагогів-учасників 
проекту СгеаТеасЬег

місцевий

15 учасників

3 29.09.2018 
року

18

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ГРОМАДСЬКО- 
ПОЛІТИЧНИЙ 

ТИЖНЕВИК «ОСВІТА»

всеукраїнс
ький

«Що таке креативність». 
Результати реалізації 
проекту «Креативний клас 
-  креативне місто» для 
педагогів НУШ

Підписано 
до друку

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямованість Кількіс
ть

Місце 
розповсюдження 

та категорії 
населення, які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6

Буклет

«Креативний 
клас -  

креативне 
місто»: 

Громадська 
перспектива та 

активна 
громада. -  К., 

2018.

Просвітницько
-презентаційна

1000
ПІТ.

Учасники 
загальноміського 
круглого столу, 

адміністрації 
загальноосвітніх 
шкіл міста Києва, 

адміністрація 
Київської МАН 

учнівської молоді
Роздаткові 

матеріали 3-
Брендова
продукція

Роздаткові
матеріали 240 шт.



денного 
тренінгу 

«Креативний 
клас креативне 

місто»

проекту: 
Папки, ручки, 

блокноти, 
бейджі, 

програма, 
магніти, 

наклейки, 
сертифікати 
учасників, 

подяки 
директорам 

шкіл- 
учасників 
проекту, 
подяки 

спікерам 
тренінгу та 
волонтерам

Науково-
популярне

видання
(цифрова

версія)

«Порадник з 
розвитку та 
підтримки 

креативності в 
класі» / 

упорядник 
Н.Адаменко

Освітньо-
дослідницька

1
публіка

ція

Офіційний сайт 
Школи мислення і 

комунікацій 
РКАХІ8 

Ьйрз://ргахІ88с1юо1. 
сот.иа

Науково-
популярне

видання
(друкована

версія)

«Порадник з 
розвитку та 
підтримки 

креативності в 
класі» / 

упорядник 
Н.Адаменко. -  
К.: Оверпринт, 
2018 р . - 8 5  с.

Освітньо-
дослідницька 100 шт.

Вчителі-учасники 
проекту, бібліотека 

факультету 
філософської 

освіти і науки НПУ 
імені 

М.П.Драгоманова, 
організатори 

проекту, автори 
видання

11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:
- видання порадника, який передано вчителям шкіл для вивчення та врахування в 
роботі;
- поширення ідеї створення креативного простору у 20-ти школах столиці серед 
інших навчальних закладів міста.

12. Показники, що характеризують виконання Проекту
№
з/п Показники Одиниця

виміру Значення

1 Пройшли навчання усі 23 вчителів-переможців 
відбору 3-х денного тренінгу «Креативний клас -  

креативне місто»
23 високе

2
Пройшли тренінг під керівництвом 23 вчителів- 

учасників проекту «Креативний клас -  креативне 200 високе



місто» 200 вчителів на базах шкіл учасників Проекту 
з усіх 10 районів міста Києва

3
Залучено до роботи з розвитку креативності в 600

учнів 600 високе

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності): -

лО «МОЛОДІЖНИМ КЛУБ ДЖУРА» А.М.Грива 
(ініціали, прізвище)

201-8/року


