
Строк реалізації проекту:  01 вересня 2017 р. - 30 березня 2018 р.  

 

Подавач (координатор): StoneLion Puppet Theater (Kansas City) 

 

Контактні дані координатора проекту:  
Шарі Вілсон, Президент проектного центру (Техас), тел.: 913-269-3022, 

shari@projectcentral.com, www.projcentral.com  

 

Учасники проекту від кафедри та їх ролі в проекті:  
Канюка Інна Олександрівна, старший викладач, кандидат психологічних 

наук. Координатор проекту від Інституту людини, автор частини заявки від 

Київського університету імені Бориса Грінченка. Розробка плану реалізації 

проекту, комунікація з партнерами, ведення скайп-конференцій з 

координатором проекту. Супровід координаторів проекту під час реалізації 

проекту. 

Сергєєнкова Оксана Павлівна, завідувач кафедри, доктор психологічних 

наук, професор. Визначення критеріїв відбору учасників проекту та 

формування списку учасників воркшопу; вирішення організаційних питань; 

підготовка листів-запрошень щодо участі у проекті представників освіти та 

інших відповідальних осіб. 

Лях Тетяна Леонідівна, заступник директора з наукової роботи Інституту 

людини, кандидат педагогічних наук, доцент. Координація проекту, розробка 

плану його реалізації, формування стратегії проведення заходу, відбір 

учасників воркшопу. Загальна логістика. підготовка листів-запрошень щодо 

участі у проекті представників освіти та інших відповідальних осіб. 

Моніторинг та звітність.  

Фурман Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри, кандидат 

психологічних наук. Координатор волонтерів проектів. Висвітлення новин на 

сторінках соціальних мереж. Супровід організаторів проекту. Фотозвіт. 

 

Місце впровадження: Україна, м. Київ, Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

 

Географія проекту: Україна. 

 

Цільова група (цільові групи) проекту: вчителі, викладачі, студенти (міста 

Київ, Донецьк, Маріуполь, Херсон, Львів) 

 

Мета проекту: формування та розвиток екологічної свідомості, критичного 

мислення та знань про збереження навколишнього середовища серед молоді, 

вчителів та викладачів шляхом творчості, зокрема впровадження театральних 

практик. 

 

Завдання проекту:  
 Розробка плану реалізації проекту 

mailto:shari@projectcentral.com
http://www.projcentral.com/


 Підготовка до проведення воркшопів (20-23 березня 2018 р.) 

 Організаційний супровід проведення воркшопів 

 Підведення підсумків 

 

Результати участі у проекті:  
 підготовлено 30 представників ВНЗ України до впровадження АРТ-

терапевтичних технік у виховному процесі з дітьми та молоддю, 

спрямованих на формування екологічної бережливості; 

 налагоджено співпрацю з Техаським Центром Проектів спільно з 

ляльковим театром СтоунЛайн (Техас). 
 


