
Участь викладачів кафедри соцогуманітарних технологій  

у міжнародних проєктах ( 2017-2021 рр.) 

2017 р. 

1) Грантовий проєкт «Тактильна карта історичної частини Луцька для людей з вадами 

зору (сліпих та слабозорих)»  в рамках конкурсу малих грантів DreamAction (Активуй свою 

мрію)за фінансування фондуСANaction та NISEnterpriseFund (США). Тривалість проекту: 

січень-червень 2017 р. Виконавці: доцент Жук О.М., доцент Авраменко Д.К. (керівник 

проєкту) 

Партнер: фондСANaction та NISEnterpriseFund (США) 

Результат:розробка та виготовлення тактильної мапи історичної частини Луцька 

(Старого Луцька) а також аудіосупроводу (екскурсії) до неї. Виготовлена карта є зразком 

універсального дизайну, має дві частини: кольоровий шар – карта Старого міста з 

позначенням 14-ти найбільш важливих історико-культурних об’єктів, а також прозорий 

верхній шар з нанесенням усіх елементів карти шрифтом Брайля. Кілька примірників карти 

разом із аудіозаписом-екскурсією було передано у Волинську обласну організацію УТОС, 

громадську організацію «Генерація успішної дії» та спеціалізовану школу-інтернат. Така ж 

стаціонарна тактильна картаісторичної частини Луцька була встановлена на території 

Луцького замку. 

Тактильна карта стала першою на Волині (та другою в Україні), запропонованою для 

сліпих та слабозорих людей, а її практичне застосування дасть поштовх для створення 

подібних карт на інших соціально важливих об'єктах міста. 

Інформаційна сторінка у Фб: @tactalemaplutsk 

http://www.dreamactions.com.ua/ 

 

2) Міжнародний проєкт з увіковічення 400-річчя перших голєндерських колоній на 

Західному Бузі (1617-2017). Науковий керівник проекту: доц. Костюк М.П. 

Партнер:Товариство бузьких голєндрів (Verein Mutterkolonie Neudorf und 

Tochterkolonien, Bugholendry e.V.), ФРН. 

Результат: Встановлені меморіальні знаки у селах Рівне та Забужжя Любомльського 

району Волинської області.  

Опубліковано видання: Бужские голендры. 400 лет первых поселений на Западном 

Буге. – Луцьк, 2018. – 28 с.; іл. 

 

2019 

Міжнародний проєкт з відзначення 10-річчя Товариства бузьких голєндрів (2009-

2019). Науковий керівник проекту: доц. Костюк М.П. 

Партнер: Товариство бузьких голєндрів (Verein Mutterkolonie Neudorf und 

Tochterkolonien, Bugholendry e.V.), ФРН. 

Результат: опубліковано видання: 10 Jahre Bugholendry e.V. Verein Mutterkolonie 

Neudorf und Tochterkolonien (2009–2019). Lutsk, 2019 – 44 S; + Abbildungen – 12 S. 

 

2020 

1) Участь у реалізації Міжнародного проєктуUSAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). Учасник проєкту – експерт, консультант з 

юридичних питань у Волинській областіта член Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування Асоціація міст України (АМУ) – професор 

Малиновський В.Я. 

Партнер: Агентство США з міжнародного розвитку USAID 

Результат: створення сприятливого середовища для впровадження децентралізаційної 

реформи в Україні, зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократичних 



процесів розвитку територіальних громад та стабільності держави.  Одна із сфер діяльності 

проєкту – соціальний захист.  

Інформаційна сторінка у Фб: https://www.facebook.com/USAIDUkraine 

https://www.facebook.com/volynroauc/ 

https://www.facebook.com/groups/1137065029640460 

 

2) Участь у реалізації соціального проекту «Громада спільних дій» – соціальна 

ініціатива, що має на меті допомогти об’єднаним громадам покращити систему управління, 

використовуючи для цього ґрунтовну аналітику та залучаючи громадян до ухвалення 

рішень.Учасники – на волонтерських засадах студенти 1-3 курсів спеціальності 

«Соціальне забезпечення» (20 осіб) та викладачі кафедри – доценти Жук О.М., 

Майборода О.Л., Мартинюк Я.М., Сушик І.В., які безпосередньо проводили опитування (2 

хвиля) у 12 населених пунктах Боратинської ТГ. 

Партнер:Компанія MLS group, м. Запоріжжя. 

Результат: Проведено опитування та здійснено моніторингове дослідження громадської 

думки мешканців Боратинської ТГ (1 і 2 хвиля). Загалом до опитування залучено 376 

мешканців віком від 18 років з усіх 24 населених пунктів. 

Інформація про проєкт: 

https://boratyn.silrada.org/u-boratynskij-gromadi-realizuvaly-soczialnyj-proekt/ 

https://boratyn.silrada.org/wp-content/uploads/sites/102/2021/01/monitoryngove-doslidzhennya-

gromadskoyi-dumky-meshkancziv-boratynskoyi-tg.-2-hvylya.pdf 

3) Міжнародний проєкт зі створення пересувної виставки "Історія німецького етносу 

в Україні". Науковий керівник міжнародної робочої групи – доц. Костюк М.П. 

Партнер: Ландсманшафт федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (ФРН) 

Результат: створення пересувної виставки «Історія німецького етносу в Україні» 

 

4) Міжнародний проєкт зі створення Віртуального музею німців Волині. Науковий 

керівник проекту: доц. Костюк М.П. 

Партнери: Український культурний фонд, Товариство німців Волині, Музей 

російських німців у Детмольді (ФРН). 

Результат: створення Віртуального музею німців Волині : https://germans.volyn.ua 

 

2021 

1) Міжнародний проєкт з видання англомовної монографії «The German Colonies in 

Volhynia» (2018-2020).  

Партнер: Товариство німецької генеалогії у Східній Європі (SGGEE, Калгарі, Канада). 

Результат: публікація монографії: Kostiuk Mykhailo. The German Colonies in Volhynia. 

The Nineteenth to the Early Twentieth Century. – Society of German Genealogy in Eastern Europe. 

Calgary, 2020. – XXXIII + 384 pages. 

 

2) Соціальний проєкт партнерської дії  «Діалог поколінь – створення простору для  

міжкультурного обміну», що фінансується Британською радою в Україні (BritishCouncil) в 

рамках програми «Активні громадяни»),січень-червень 2021 р.  Виконавці: кафедра 

соціогуманітраних технологій – доцент Жук О.М. (менеджер проєкту від Луцького 

НТУ), доценти Майборода О.Л., Мартинюк Я.М., Сушик І.В.  До реалізації проєкту як 

волонтери залучались студенти спеціальності «соціальне забезпечення». 

Партнери – Боратинська сільська рада  та ГО «Молодіжна Платформа»  

Результат:створення на базі Будинку культури села Городище Боратинської сільської 

ради простору для спілкування, соціокультурного обміну між людьми різних поколінь 

https://www.facebook.com/USAIDUkraine
https://www.facebook.com/volynroauc/
https://www.facebook.com/groups/1137065029640460
https://boratyn.silrada.org/u-boratynskij-gromadi-realizuvaly-soczialnyj-proekt/
https://boratyn.silrada.org/wp-content/uploads/sites/102/2021/01/monitoryngove-doslidzhennya-gromadskoyi-dumky-meshkancziv-boratynskoyi-tg.-2-hvylya.pdf
https://boratyn.silrada.org/wp-content/uploads/sites/102/2021/01/monitoryngove-doslidzhennya-gromadskoyi-dumky-meshkancziv-boratynskoyi-tg.-2-hvylya.pdf
https://germans.volyn.ua/


громади через організацію тематичних навчань та тренінгів для різних вікових груп, 

впровадження спільних ініціатив – мистецьких, культурних, соціальних. 

Промоція проєкту: 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/luckiy-ntu-sered-peremozhciv-konkursu-proiektiv-socialnoyi-diyi-

za-programoyu-aktivni  

https://boratyn.silrada.org/rozpochaly-vprovadzhennya-proyektu-dialog-pokolin/ 

https://boratyn.silrada.org/zaproshuyemo-na-rozmovu-pro-zdorove-harchuvannya/ 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/luckiy-ntu-prodovzhuie-realizaciyu-proiektu-socialnoyi-diyi-dialog-

pokolin 

https://lutsk.rayon.in.ua/news/365682-bayivskih-shkoliariv-navchali-finansovii-gramotnosti 

https://boratyn.silrada.org/zaproshuyut-na-zustrich-shhodo-praczevlashtuvannya-ta-vidkryttya-

vlasnoyi-spravy/ 

https://boratyn.silrada.org/u-gorodyshhi-predstavnyky-biznesu-dilylysya-dosvidom-z-moloddyu/ 

https://boratyn.silrada.org/molod-zaproshuyut-na-intelektualnu-tusovku/ 

https://boratyn.silrada.org/yak-projshlo-svyato-u-gorodyshhi-foto/ 

https://boratyn.silrada.org/kod-f63-9-u-gorodyshhi-vlashtovuyut-svyatkuvannya/ 

https://boratyn.silrada.org/u-gorodyshhi-vidbulasya-rozmova-pro-sport-zdorovya-ta-krasu/ 

https://boratyn.silrada.org/batkiv-zaproshuyut-na-zustrich-iz-psyhologom/ 
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