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ОсНОви НаПисаННя граНтІв:
поШук, підготовкА АплікАцій, виконАння тА оцінкА 

грАнтів для музеїв

в рАмкАх проекту музею 
івАнА гончАрА «АктуАльний музей: 
СтрАтегія динАмічного розвитку» 

(проект «динАмічний музей» 
Фонду рінАтА АхметовА 

«розвиток укрАїни»)

Серія темАтичних тренінгів 
комплекСнА нАвчАльнА прогрАмА

для музейників 

треНІНг

18 квітня 
2013 року

кількість учасників – 
обмежена. 
Попередня реєстрація до 
15 квітня і підтвердження 
на участь обов’язкові: 
honchar_museum@ukr.net
(044) 360-90-77, 280-52-10

з 10 ДО 17 гОД. 
в НацІОНаЛьНОму 
цеНтрІ НарОДНОї 
КуЛьтури «музей 
ІваНа гОНчара» 
(м. Київ, вуЛ. ЛаврсьКа, 19)



9.40 – 10.00 – реєстрація. чай/кава.

10.00 – 11.00 – Олеся Островська-Люта, куратор проекту «динамічного музею», 
керівник напрямку «культурне надбання» Фонду ріната Ахметова «розвиток україни»:
«Динамічні можливості для українських музеїв». програма грантів для музеїв 
від Фонду «розвиток україни», особливості музейних  пропозицій у рамках проекту 
і3, проблеми і потреби музеїв з досвіду підготовки проекту «динамічний музей», 
аналіз грантових заявок на «дм» – загальна оцінка, сильні та слабкі сторони, 
типові помилки, загальні тенденції, практичні поради та рекомендації на майбутнє. 
Сесія запитань та відповідей.

11.00 – 12.00 – Наталія Дзюбенко,  головний зберігач фондів державного 
природознавчого музею нАн україни у львові, куратор проекту «природничий музей: 
від теорії еволюції життя до практики Живого музею», що здобув головний грант від 
«динамічного музею»:
«чи будуть набиті нами 'ґулі' корисні іншим?». із досвіду підготовки проектної 
заявки до «динамічного музею», про проект-переможець, поради та рекомендації 
музеям з написання грантів та втілення заявок у життя. Сесія запитань та 
відповідей. 

12.00 – 13.00 – Ігор Пошивайло, заступник гендиректора національного центру 
народної культури «музей івана гончара», куратор проекту «Актуальний музей: Стратегія 
динамічного розвитку», що здобув малий грант від «динамічного музею»: 
«від ідеї до проекту: 12 основних правил написання грантів». розуміння 
процесу подання грантових пропозицій, основні структурні компоненти та 
стилістика проектної заявки. досвід підготовки проекту «Актуальний музей» та 
участі у воркшопі з написання грантів у Смітсонівському інституті (вашингтон). 
Сесія запитань та відповідей. 

13.00 – 14.00 – Перерва на обід. чай/кава.

14.00 – 16.30 – Дженніфер Кан, доктор історії мистецтв та музеології, куратор 
виставок, екс-хранитель в Браунсвільському художньому музеї в техасі, стипендіат 
програми академічних обмінів імені Фулбрайта:
«у пошуках грантів для музеїв». досвід американських грантерів. Сучасна 
ситуація у наданні грантів музеям, етапи та складові процесу подання гранту, 
основні правила написання аплікацій, мова для ефективного написання грантів, 
командна робота, інституційний процес, успішна робота в мережі, загрози неповної 
звітності, етичні аспекти подання аплікацій, правдива оцінка інституції та спонсорів, 
бази даних про гранти й інші ресурси, корисні поради та рекомендації у написанні 
грантів та інше.

15.30 – 16.00 – Кава-пауза.

16.30 – 17.00 – Дженніфер Кан, Ігор Пошивайло. практичні завдання. Сесія 
запитань та відповідей. робота над методичною рекомендацією від учасників 
семінару.  

попередня реЄСтрАція (із зАзнАченням поСАди, міСця  
роБоти, контАктних реквізитів) і отримАння від оргкомітету 
пиСьмового підтвердЖення нА учАСть оБов’язкові. 
кінцевий термін реЄСтрАції – 15 квітня, 17:00
honchar_museum@ukr.net / (044) 360-90-77, 288-92-68

ПрОграма треНІНгу  
 


