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АСОЦІАЦІЯ В ПІДТРИМКУ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ  

«АССА»
Асоціація «АССА» бачить свою місію у створенні демократичного 

оточення у школі, впровадженні інноваційних методів навчання,  
вихованні свідомих соціальних менеджерів і активних учасників  

своїх громад.

Проекти Асоціації «АССА» спрямовані на виявлення та підтримку особо-
вого потенціалу молодої людини та виховання у неї активної життєвої  
позиції.

Через свої проєкти організація підтримує молодіжні громадські ініціа- 
тиви, сприяє молоді регіону в її прагненні впливати на процеси і форму- 
вати суспільну думку з важливих для громади питань.



2

«Дайте мені Слово…»
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА М’ЯКА ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Наприкінці 20-х років у Харкові, за відома Сталіна, спеціально для українських 
письменників та інших діячів культури УРСР зводять легендарний будинок 

«Слово». Згодом його назвуть «будинком мишоловкою». Багато його жителів  
загинули в сталінських таборах або від куль НКВС. Під час сталінських репресій,  
в період з 1933 по 1938, були заарештовані мешканці сорока квартир з шістдесяти 
трьох. Ця подія отримала трагічну назву «Розстріляне відродження».

«Ідея створення нашого проекту виникла після відвідування музею в 
Харківському університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, де 
розповідається про трагічну історію родини Пилипенків», – розповідає 
Людмила Нікітчук, куратор проекту «Із забуття – в безсмертя».

Команда проекту, до якої увійшли лідери Асоціації ДЮГО «Темп» Немишлянського 
району Харкова, зробила опитування серед мешканців міста, чи знають вони про 
поії у місті в 20-30-х роках минулого століття. Виявилось, що тільки 3% харків’ян 
були обізнані щодо цих подій.
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РОЗСТРІЛЯНЕ   

ВІДРОДЖЕННЯ...

МОЛОДЬ ЗАНУРИЛАСЬ У ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ, ТВОРЧОСТІ 
МИТЦІВ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»,  
провела чисельні бесіди з фахівцями – істориками, літературознавцями – і роз-
робила план медіа-кампанії, який включає створення документального фільму 
«Дайте мені Слово…» за сценарієм, ідеєю та участю членів команди та мак-
симально широке розповсюдження його серед мешканців міста й області.  
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Якщо метою знятого фільму було донести значущість архітектурної 
пам’ятки, то її було досягнуто! 
Дуже влучно підібрані цитати, які на камеру читають діти. Окремо хочеться 
відзначити, що учні ніби пропустили ці слова крізь себе, відчули всю глибину 
трагічних подій. Потужним є образ хлопчика, який зводить будиночок…. 
Щодо зйомки можу сказати, що з точки зору композиції кадри побудовані 
майстерно; атмосфера того часу передана майже бездоганно. Не вистачило 
трохи більше зв’язку цієї історії із сьогоденням.

Анастасія Піксасова, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна
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Головним завданням проекту стало проведення адвокаційної кампанії, 
метою якої є встановлення пам’ятника «Розстріляному відродженню» 
на території будинку «Слово» на вулиці Культури, 9 у Харкові.

«Найбільш мене вразила модель, при якій змінюється свідомість 
людей», – розповідає Богдан Калюжний, член команди і студент 2 
курсу Харківського національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.

Наразі команда працює над включенням будинку «Слово» до  
туристичної мапи Харкова, що допомогло б підтримати історичний 
інтерес до цієї пам’ятки. Серед довготривалих цілей – 
ЗАПУСК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЧЕЛЕНДЖУ   

з приводу відновлення історичних пам’яток у різних містах України.
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Фільм справив враження! Помітно дійсно професійний підхід до опрацюван-
ня фактів та розробки сценарію, композиція якого поступово виводить на 
кульмінацію, де у мене пішли по тілу мурашки. Закадровий текст цікавий, за 12 
хвилин фільму глядач не занудьгує.
Технічна сторона на висоті. Мені сподобалися гармонійні переходи від сучаснос- 
ті до подій минулого, і те, що цього було досягнуто декількома способами: за 
допомогою кольору, «кадру в кадрі» та за допомогою реставрації дій і деталей 
інтер’єру. Що стосується музики, то вона ненав’язливо підкреслює емоцію, ста-
вить акцент на тому, що саме говорить закадровий голос. Варто відзначити 
використання інтершуму на архівних відеозаписах, що також переносить нас у 
часі і дарує особливу атмосферу.
Фільм просякнутий символізмом та паралелями, складні художні образи до-
дають глибини, яку глядач підсвідомо запам’ятовує. І це є важливим, якщо 
необхідно просувати туристичну та історичну цінність Будинку «Слова».

Дар’я Петріга, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна
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«Спортивний карантин»
СОЦІАЛЬНА АДВОКАЦІЯ 

У  селищі Бугаївка Ізюмського району Харківської області немає куль-
турних місць, де молодь могла б проводити свій вільний час. За-

звичай вона збирається у барі чи на пустирях, де палить та вживає 
алкогольні напої. Громадські активісти – учні Бугаївського ліцею –  

ВИРІШИЛИ ЗАПРОПОНУВАТИ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ  
АЛЬТЕРНАТИВУ ДЕСТРУКТИВНОМУ ДОЗВІЛЛЮ.  
Виникла ідея адвокатувати створення в селі повноцінного спортивного майданчику. 
Учасники створили групу у Viber, де активно обговорювали план дій. Наступним 
кроком стало привернення уваги до проблеми місцевої влади, підприємців та 
мешканців села. Для цього створили паблік в Instagram і почали викладати туди 
свої фото та мотивуючі відео занять спортом – у заростях, на звалищах, всюди,  
де змогли знайти місце, дублювали їх на своїх сторінках у соцмережах та  
позначали в постах друзів, пропонуючи їм приєднатися.

Так розпочався челлендж,  
що отримав назву   
#СПОРТКАРАНТИНВИКЛИК.
Далі розробили ролик соціа- 
льної реклами за техноло-
гією Томсон Медіа і запус- 
тили його в мережу, а у міс- 
цевій газеті «Бугаївський 
вісник» опублікували статтю 
«Молодь Бугаївки підтримує 
спортивний проєкт».
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КОМАНДА ВЖЕ ЗАЛУЧИЛАСЬ ПІДТРИМКОЮ 
ВПЛИВОВИХ ПЕРСОН І ЧЕКАЄ НА СЕСІЮ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ,  
де буде вирішуватись питання спорудження майданчику  
і виділення коштів, які на це потрібні. 

«Мені імпонує цей проект, тому що він дає змогу нам стати 
краще, відкриває нові можливості, а головне – це бажан-
ня молоді працювати над собою, займаючись спортом.  
Заради цього ми активно беремо участь у проекті. Усе 
це робиться на благо нашого села!» – говорить учениця 
Бугаївського ліцею Ілона Фисенко.

«Це мій перший досвід у сфері кураторства. Це неабияка можливість про-
явити себе як лідера, до порад якого прислухаються. Медіакураторство в 
проекті «Спортивний карантин» – це яскраве застосування тих знань 
та навичок у журналістиці, що я отримувала протягом трьох років  
в університеті. Можливість перевірити себе на практиці та оці- 
нити свої уміння на даному етапі. Мені імпонувало те, що діти та 
дорослі небайдужі до проблем свого села, неймовірно захоплені проек-
том, сповнені нових ідей, прагнуть підвищити свій рівень знань та на-
вичок у медіа-сфері, взагалі намагаються щось змінити в своїй громаді. 
Ось в такі моменти я відчувала особливу відповідальність».

Ганна Кочиш, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна
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«Живі сторінки пам’яті»
ЗНАТИ ПРАВДУ

Ініціативна група молодіжних громадських активістів Введенської селищної 
ради Чугуївського району Харківської області – це активна молодь громади, 

яка ініціювала проект по збереженню живої пам’яті подій Другої світової війни на 
Харківщині. 
Члени команди активно вивчають архівні матеріали, спілкуються з одно-
сельчанами – очевидцями подій, що відбувалися на території їх краю,  
беруть у них інтерв’ю, записують спогади, а потім, разом з істориками, опрацьо-
вують зібраний матеріал та створюють короткі відеоролики. Сюжети мають  

ДОНЕСТИ ДО ГЛЯДАЧІВ ЖИВУ ІСТОРІЮ ПРО ПОДІЇ ВОЄННОГО 
ЧАСУ, ЗОКРЕМА ТІ, ЩО РАНІШЕ БУЛИ  
ЗАКРИТИМИ АБО ЗАМОВЧУВАЛИСЯ.  
Ці люди, за словами авторів проекту, є взірцем мужності й сили духу.
Завдяки проекту, команда познайомилась з Іваном Валковським, який майже  
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20 років за власної ініціативи досліджує історію Харківщини,  
зокрема подій, що мали місце на території 5 сіл Введенської селищ- 
ної ради протягом минулого та нинішнього століть.  

«Ми знімаємо бабусь. І від їхніх історій у нас сльози на очах, а вони усе 
це зі сміхом передають. Стільки емоцій від них!» – розповідає Микита 
Красновський.

Тема історії рідного краю є актуальною для мешканців гро-
мади. Тому ще одна мета ініціативи – об’єднати громаду нав-
коло вивчення живих спогадів і збереження їх для майбутніх 
поколінь та адвокатувати приведення в порядок могил, які є 
майже у кожному селі громади. Для цього команда проекту  

Мені було цікаво познайомитися з людьми, які горять певною ідеєю, мають мету і 
працюють над собою. Це надихнуло мене, як медіа-консультанта цієї команди, вкла-
сти сили, щоб допомогти старшокласникам зробити свої відеоматеріали на 
більш професійному рівні. Мені приємно усвідомлювати, що підлітки сьогодні 
займаються важливими для громади питаннями, звертають увагу дорослих 
на серйозні теми і зрушують їх з мертвої точки. У майбутньому це стане 
значним досвідом для них, буду за них вболівати. Взагалі, дуже гарну справу 
започаткував проект «Навчання через дію»: молодь вчиться небайдужості, 
ініціативності та позитивним впливам на власне життя.

Дар’я Петріга, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна
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ПІДГОТУВАЛА ЗВЕРНЕННЯ ДО МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  
З ПРОХАННЯМ ВІДНОВИТИ БРАТСЬКІ МОГИЛИ. 
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«Куточок безпеки і довіри»
ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ ТА РОЗБУДОВА МИРУ В ГРОМАДІ 

Дослідження ЮНІСЕФ в Україні свідчать, що 67% українських дітей віком 11-17 
років стикалися з проявами булінгу. Цю проблему визнано не просто складним 

соціально-педагогічним та психологічним явищем, а по суті насильством, яке учас-
ники переносять зі школи у доросле життя – в громади, в яких вони опиняються. 
Тому молодь і вчителі Дергачівського правового ліцею №2 започаткували проект, 
мета якого –   

ДОПОМОГТИ ТИМ, ХТО ОПИНИВСЯ У ЛАНЦЮЗІ НАСИЛЬСТВА,
не тільки у школі, але і вдома. Вони прагнуть навчити підлітків, як справлятися з 
негативними емоціями, просити про допомогу, а також поважати чужі особисті кор-
дони і відстоювати свої.

«Ми вивчили документи про права дітей, щоб знати свої права та обов’язки. А 
також для того, щоб надавати психологічну та правову підтримку і допомогу 
учням, які постраждали від булінгу», — говорить старшокласниця Аліна Ільчук.

КОМАНДА ОБЛАДНАЛА «КУТОЧОК БЕЗПЕКИ І ДОВІРИ» — 

Для мене це був перший досвід в ролі дистанційного медіа-консультанта, дуже 
сподобалось ділитися своїми професійними навичками. Мій внесок у  
проект «Куточок безпеки та довіри» був скоріше наставництвом,  
ніж кураторством: я могла ділитися своїми знаннями та досвідом, 
але в жодному разі не впливати на те, чи будуть до мене прислу-
хатися. На щастя, в мене була чуйна команда, мої поради мали для 
них значення, і результат приємно вразив. Вважаю вкрай важли-
вим створення творчих умов для натхнення й розвитку активної та 
відповідальної молоді.

Ірина Волобуєва, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна
окрему кімнату у бібліотеці, де розміщена література з психології, права та номери



11

ДОПОМОГТИ ДІТЯМ ДОВІРЯТИ КВАЛІФІКОВАНІЙ 
ПСИХОЛОГІЧНІЙ ДОПОМОЗІ ТА НЕ БОЯТИСЯ  
ЗВЕРТАТИСЯ ДО СПЕЦІАЛІСТІВ.

телефонів довіри, і де школярі й волонтери зможуть поспілкуватись 
віч-на-віч, як рівний з рівним. У кімнаті розташували «скриньку 
довіри». Вона дає змогу дітям анонімно звернутися до психолога,  
не привертаючи уваги однолітків.
Головним прагненням команди є привернення уваги громади до 
проблеми булінгу. Для цього школярі створили та розмістили у 
мережі Інтернет соціальний ролик, покликаний донести проблему  
та її наслідки до учнів, їхніх батьків і родичів. Але найголовніше,  
вважають автори проекту, –
  

Для мене це був перший досвід в ролі дистанційного медіа-консультанта, дуже 
сподобалось ділитися своїми професійними навичками. Мій внесок у  
проект «Куточок безпеки та довіри» був скоріше наставництвом,  
ніж кураторством: я могла ділитися своїми знаннями та досвідом, 
але в жодному разі не впливати на те, чи будуть до мене прислу-
хатися. На щастя, в мене була чуйна команда, мої поради мали для 
них значення, і результат приємно вразив. Вважаю вкрай важли-
вим створення творчих умов для натхнення й розвитку активної та 
відповідальної молоді.

Ірина Волобуєва, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна
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«Шкільна телестудія»
МЕДІА-АДВОКАЦІЯ

У Лозівському районі Харківської області на один ЗМІ стало більше. 
Ініціативна група активної учнівської молоді створила телестудію, 

якій дали назву – F|F Media. Тут працюють 10 учнів Краснопавлівського 
ліцею.  Керує творчим колективом учитель української мови і літератури 
Галина Загорулько.   

«Я в команді, тому що мене вразив надзвичайно низький рівень спілкування 
в соціальних мережах, який я спостерігаю»,- говорить учасниця проекту Діана 
Бочко, учениця 9 класу Краснопавлівського ліцею, а за сумісництвом заступ-
ниця генеральної директорки, операторка, режисерка, головна монтажерка та 
журналістка студії F|F Media.

МОЛОДЬ ПРАГНЕ, ЩОБ ШКІЛЬНИЙ ТЕЛЕПРОЕКТ  
ВПЛИВАВ НА КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ В ГРОМАДІ,
поліпшував рівень спілкування, підіймав та адвокатував вирішення про-
блем селища.  

«Я знаю, чому я тут. У мене є чіткі плани відносно студії. І я вже формую фундамент  
для початку повномасштабної роботи», – зазначає оператор сайту Артем Дадаш’янц. 

Кураторство – це завжди велика довіра. Медіакураторство, на мою дум-
ку, – подвійна відповідальність, оскільки перевіряєш саму себе на 
сумлінність у вивченні журналістики. Можу сказати, що команда 
шкільної телестудії – працьовиті та зацікавлені учні. Вони радилися 
зі мною в проблемних моментах, а я у свою чергу із задоволенням 
ділилася досвідом, що накопичила. Радію, що цей проект надав мені 
можливість удосконалити свої фахові навички та співпрацювати з 
молоддю, яка має безліч гарних ідей, що змінюватимуть життя гро-
мади на краще.

Анастасія Піксасова, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна



тож уже висвітлила тему облаштування паркінгу для велосипедів, на яких 
доїжджають на навчання багато хто з ліцеїстів, ремонтні роботи в навчаль- 
ному закладі тощо. 
Найближчим часом шкільна студія планує випуск новин для громади, роз-
криття тем екології, гендерної рівності, стану доріг та багато інших. Команда 
готує серію репортажів про успішні молодіжні ініціативи та їх вплив на життя 
громади, відкриває нову рубрику «Будинок історій» про неординарних особи-
стостей Краснопавлівки.
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КОМАНДА ЗНАЄ, ЯКІ ПИТАННЯ СЬОГОДНІ НАЙАКТУАЛЬНІШІ В 
ЇХ ГРОМАДІ ТА ЗОКРЕМА ТУРБУЮТЬ МОЛОДЬ,

Кураторство – це завжди велика довіра. Медіакураторство, на мою дум-
ку, – подвійна відповідальність, оскільки перевіряєш саму себе на 
сумлінність у вивченні журналістики. Можу сказати, що команда 
шкільної телестудії – працьовиті та зацікавлені учні. Вони радилися 
зі мною в проблемних моментах, а я у свою чергу із задоволенням 
ділилася досвідом, що накопичила. Радію, що цей проект надав мені 
можливість удосконалити свої фахові навички та співпрацювати з 
молоддю, яка має безліч гарних ідей, що змінюватимуть життя гро-
мади на краще.

Анастасія Піксасова, студентка відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна

https://f-fmedia.imfast.io/
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ЛАБОРАТОРІЯ МЕДІА АДВОКАСІ

Т ой, хто прагне працювати зі ЗМІ для досягнення своїх адвокаційних 
цілей, має  

ДОБРЕ ЗНАТИ, ЯК ПРАЦЮЄ МЕДІА-ІНДУСТРІЯ. 
Молодіжним активістам слід знати, як налагодити ефективні зв’язки 
із журналістами, бути готовими надавати їм відповідну інформацію,  
коментувати свої ініціативи, працювати з експертами, які можуть  
давати інтерв’ю. 

ДЛЯ ПРОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ІДЕЙ МОЛОДІ 
ПОТРІБНІ ЦІКАВІ ПРИКЛАДИ ЕФЕКТИВНОЇ МЕДІА АДВОКАЦІЇ,  
а також знадобиться грамотне 
ВОЛОДІННЯ ІНСТРУМЕНТАМИ МОБІЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ. 
В рамках Лабораторії проекту «Навчання через дію» було визначено 
адвокаційний компонент у кожній з ініціатив, розроблено алгоритми  
проведення адвокаційних медіа-кампаній для проектів, розглянуто  
приклади успішних практик впливу на соціальні проблеми:

Аналіз 
адвокаційного 
компоненту 
ініціатив у  
5 локаціях.

Методи 
ефективної 
медіа адвокації 
та алгоритми 
проведення 
адвокаційних 
медіа-кампаній 
для кожного 
з проектів: 
поради 
тренерів щодо 
виконання 
ініціатив.

Розгляд прикладів 
успішних практик 
медіа адвокасі, 
впливу на соціальні 
проблеми у 
студентському 
журналістському 
середовищі 
(досвід створення 
студентами 
дієвих сюжетів в 
межах навчальної 
телестудії ХНУ 
імені В.Н. Каразіна).

Створення 
адвокаційних 
відеороликів 
та соціальної 
реклами 
засобами 
мобільної 
журналістики: 
практичні 
настанови.

41 2 3



16

ПРО ПРОЕКТ
«Ми в Асоціації «АССА» виходимо з того, що сучасна загальноосвітня 
школа має бути місцем народження прогресивних ідей, хабом їх медіації 
та адвокації, центром стимулювання активності громади, довкола якого  
будуть об’єднуватись місцеві мешканці, їх діти-школярі та вчителі,  
тобто осередком соціальної згуртованості», –  говорить Ганна Улановська,  
президент організації. 
Проект «Навчання через дію» має на меті 

ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ МОЛОДІ ЗМІН У ГРОМАДІ 
НАВЧИТИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ СТАВАТИ АКТИВНИМИ УЧАСНИКАМИ 
СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВИХ ПРОЦЕСІВ У СВОЄМУ ОТОЧЕННІ.
Важливим елементом проекту є залучення до співпраці студентів 
відділення журналістики ХНУ імені В.Н. Каразіна в якості кураторів та 
медіа-консультантів учнівських ініціатив. Методом рівний – рівному  
студенти мають надати молоді професійні поради щодо розробки 
стратегій медіа-заходів, написання сценаріїв та створення відео-історій  
за проектами, а учасники проектів – поділитися із майбутніми журналіс- 
тами вже набутим досвідом ефективної громадської діяльності, як  
працювати з громадою і для громади.
Створення власних успішних кейсів кампаній адвокатування та  
розповсюдження їх ходу та результатів, що є однією з цілей проекту, має  

НАДИХНУТИ ШИРОКІ КОЛА МОЛОДІ РЕГІОНУ СТАВАТИ ПРОВІД-
НИКАМИ ПОЗИТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У СВОЇХ ГРОМАДАХ.
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