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Проєкт частково реалізується за кошти програми
Європейського Союзу «Підтримка ЄС переміщеним
закладам вищої освіти на сході України». 

Ціллю грантової програми є посилення потенціалу
переміщених українських закладів вищої освіти, 
які працюють на підкотрольних українському
уряду територіях Донецької та Луганської
областей.

Загальний бюджет програми – 10 млн. євро.

Загалом фінансування отримають 9 проєктів

EuropeAID



Проєкт частково реалізується за кошти
програми Європейського Союзу 
«Підтримка ЄС переміщеним закладам
вищої освіти на сході України». 

розмір гранту –

1 280 110 євро.

грантову угоду підписано
12 лютого 2020 року

EuropeAID

 

 

EUROPEAN COMMISSION 
Delegation Ukraine (DELEG UA) 
 
Delegation Ukraine (DELEG UA) 
Finance and Contract Section 

 
(FR2018) Restricted procedure (FR 164 (1)(a)) 

 
Kyiv, 23/08/2019 
 

Andriy Stoyka  
DONETSK STATE UNIVERSITY OF 
MANAGEMENT (in MARIUPOL) 
58 Karpinskogo street 
87513 MARIUPOL 
UA-Ukraine 

 
 
Call for proposals: EuropeAid/161559/DD/ACT/UA-2 
 EU Support to Displaced Higher Education Institutions in the East 

of Ukraine 
  
Application reference: ENI/2019/161559-2/2 
 Education Open Space for Students and Community 
 
 
Dear Sir / Madam, 

With reference to the above application and having checked the documents in support of 
the eligibility of your organisation, possible co-beneficiary(ies) and affiliated entity(ies), I 
am pleased to inform you that the Contracting Authority has decided that your application 
may be awarded a grant of a maximum of 1.280.110 EUR, representing 94,94% of the 
total eligible cost of the action. 

Please note that this letter does not give you the right to the grant. You will not acquire 
that right until both parties have signed the grant contract and then your right will depend 
upon the terms of the contract. 

A grant contract between the Contracting Authority and your organisation will therefore 
be drafted. For this purpose, you are kindly requested to submit the following information 
and documents: 

Bank account 

The payments shall be made to the bank account referred to in the financial identification 
form (see annex E of the guidelines for applicants). The bank must be located in the 
country where the applicant is established. If you have already submitted a financial 
identification form in the past for a contract where the European Commission was in 
charge of the payments and you intend to use the same bank account, a copy of the 
previous financial identification form may be provided instead. 

Modifications to the description of the action and/or the budget 



консорціум проєкту
Донецький державний університет
управління (lead applicant)

Донецький юридичний інститут
Міністерства внутрішніх справ України

Університет Генуї
(Італія)

Виконком 
Маріупольскої міської ради

партнери:



%70

відрядження
26 707 євро

обладнання
458 085 євро

субгранти
23 005 євро

заробітна плата
124 206 євро

конференції, публікації
10 593 євро

інші видатки
75 889 євро

будівельні роботи
1 629 515 євро

%19

2 млн. 348 тис. євро



п’ять складових проєкту
ІНФРАСТРУКТУРНА
реконструкція аварійної будівлі
та  обладнання на її базі Education 
Open Space for Studets and Community

ЕКОЛОГІЧНА 
відкриття Центру 
екологічної освіти

АКАДЕМІЧНА
відкриття  магістерських програм
«Управління громадою» та «Управління 
конфліктами та посередництво»

СТУДЕНТСЬКА
розвиток студентського
самоврядування переміщених ЗВО
та їх ресурсне забезпечення1

3
2

4
СОЦІАЛЬНА
подальша інтеграція переміщених
університетів у громаду 
міста Маріуполь5



інфраструктура
EduSpace1 реконструкція будівлі навчального
корпусу (вул. Макара Мазая, 15)



візуалізація майбутнього
Передбачуваний
функціонал центру:

• конференцзал
• тренінгові кімнати
• smart-бібліотека
• 2 спортивні зали
• студентський клуб
• центр екологічної освіти
• центр лідерства

та професійного розвитку
• університет третього віку



візуалізація минулого

Технічні характеристики будівлі:

• рік будівництва – 1912
• рік реконструкції – 1933
• призначення – навчальний

корпус
• загальна площа – 1218 кв.м.
• загальний стан – аварійне
• власник – на балансі ДонДУУ



Вивчення очікувань студентів
дослідження передбачає участь більше 500 студентів переміщенних ЗВО

квітень 2020

Розробка технічного завдання на проектування
враховування передбаченого в аплікації фукнціонала
лютий 2020

Прийняття проектно-кошторисної документації

вересень 2020

Обрання підрядника будівельних робіт
укладання договору
листопад 2020

травень 2020

Затвердження концепції Простору, обрання підрядника

Інвестиційна експертиза, т.ін.

укладання договору з виконавцем робіт з розробки проєктно-кошторисної документації

iнфраструктура



iнфраструктура



ризики
• затримки пов’язані з впливом коронавірусу

(карантин, падіння економіки, т.ін.)
• проволочки в тендерних процедурах 

(скасування тендерів, судове оскарження, т.ін.)
• перемога неспроможних підрядників, які не в змозі

виконати роботи (надати послуги) у передбачені терміни
• непередбачувані результати геодезичних досліджень
• електричні мережі, водопостачачання, водовідведення
• несприятливі погодні умови
• несвоєчасне фінансування
• недосконала проєктно-кошторисна документація
• затримки в постачанні меблів та обладнання
• зміни чинного законодавства
• курсові коливання (гривні до євро)
• ескалація військового конфлікту в регіоні



нові освітні 
програми2 «Управління громадою»,
«Управління конфліктами
та посередництво»



магістерська програма
«Управління громадою»

Сумісна програма с Університетом
Глазго (Великобританія). 
У разі успішного пілотного
набору – програма з подвійним
дипломом (випускники будуть
отримувати дипломи ДонДУУ 
та Університету Глазго)



магістерська програма
«Врегулювання конфліктів і 
медіація»
Програма вже розробляється ДЮІ та 
ДонДУУ за підтримки Британської Ради 
в Україні. Цей проєкт надає ресурсну
підтримку (видання підручників, оплата
праці розробників програми, витрати на 
ліцензування та акредитацію, т.ін.)



3 Екологічна освіта

Відкриття Центру екологічної освіти, 
Zero Waste офіс, енерго- та ресурсо-
ефективність, еко-дизайн,
промоція екологічної освіти



Zero Waste office

- «ні» всьому зайвому
- «ні» одноразовому посуду та упаковці
- повторне використання речей
- сортування та утилізація сміття
- електронний обіг внутрішніх документів
- двосторонній друк
- електро-сушилка замість серветок для рук

EduSpace працюватиме керуючись принципами:



Під час будівництва та експлуатації EduSpace
віддаватиме перевагу енерго- та ресурсоефективним
рішенням, матеріалам та обладнанню:

- індивідуальне опалення
- енергоефективні будівельні матеріали, вікна, двері
- використання фотоелементів для системи 

освітлення приміщень та водопостачання
- максимальне використання природного світла
- використання сонячної енергії
- велопаркування, заправка електромобілів
- електрообладнання класу А
- STOP PRINTING !!!

Енерго- та Ресурсоефективність



ЕКО-дизайн

- елементи вертикального озеленення фасаду
майбутньої будівлі покриють 20 000 рослин;
за один рік така стіна поглине понад 
4 тонни вуглекислого газу і виробить 3 тонни кисню.

- арт-об’єкт в холі або перед входом
- благоустрій та озеленення прилеглої території

Проєкт реконструкції  EduSpace передбачатиме:



ЕКО
арт-об’єкт

перед входом або в холі

Інсталяція (може періодично
змінюватись) має змушувати
задуматись, — що кожна
людина може ОСОБИСТО 
зробити для покращення
екологічної ситуації?



Для дитячих садочків - навчання дітей сортуванню 
сміття, бережливому ставленню до ресурсів, т.ін.

Для школярів - Earth days, Еко-квести

Для студентів – конкурс проєктів з 
природоохоронної тематики

Для академічного середовища – конференції, 
круглі столи, дослідження, публікації

Для домогосподарок – курси з фандрайзингу

Для громадських активістів та бізнесу  –
площадка для спілкування та порозуміння 
з бізнес-середовищем, розробка сумісних програм 

Go Green освіта



студентські
послуги4 та студентське самоврядування



smart-бібліотека
для переміщених
університетів

враховуватиметься досвід провідних європейських університетів
у сфері задоволення інформаційних потреб читачів. 
15 автоматизованих робочих станцій Smart Library дозволять
встановлювати доступ до сучасних професійних баз даних
та відкривати електронні навчальні ресурси для кожного студента



Центр лідерства та
професійного розвитку
Метою Центру лідерства є розвиток нового покоління
лідерів у сфері бізнесу, державного управління, 
некомерційного та військового секторів. Формування
культури лідерства серед студентів та громад є
основним завданням команди агентів змін, яка була
сформована завдяки участі ДонДУУ у програмі
"Розвиток лідерського потенціалу університетів України" 
за підтримки Британської Ради. До тренерів у Центрі
лідерства приєднаються професори з європейських
університетів-партнерів, які є експертами з розбудови
лідерської спроможності та вирішення конфліктів



Університет третього віку
Університет третього віку активно працює у ДонДУУ з 
2016 року; його діяльність спрямована на надання освітніх
послуг для неформальної освіти громадянам віком 55+.
Якість наданих послуг дозволила сформувати базу даних
тих, хто хотів би приєднатися до ряду студентів
університету. Однак, обмежені кошти та матеріальна база
не дозволяли викладати вже розроблені навчальні модулі.
Університет третього віку в EduSpace буде облаштований
мобільним навчальним обладнанням для рукоділля та 
модулів мистецтва, туризму та відпочинку тощо. Нові
приміщення дозволять людям з обмеженими
можливостями залучатись до освіти та сприяти їх
соціалізації



Студентський клуб
Робота творчої студії буде організована за допомогою
технічних засобів, мультимедійного обладнання, мобільних
столів та прикладних інструментів для підготовки та 
проведення тематичних творчих заходів. Творча студія
позиціонується як два сусідніх простори, в одному з яких
буде невелика сцена із звуком, мультимедійним
обладнанням та 50 мобільних місць. Друга кімната менша і 
призначена для організації технічної та управлінської
роботи студії. Матеріально-технічна база буде включати: 
звукову та мультимедійну апаратуру, ноутбуки, 
фото і відео обладнання, фліпчарти, меблі



Студентське самоврядування
Студентські офіси
Під час візиту до Університету Генуї студенські лідери ДонДУУ і ДЮІ 
ознайомляться з європейським досвідом організації студентського
самоврядування та облаштування студентських офісів. Під час 
підготовки проєкту керівники ДонДУУ і ДЮІ відвідають кілька
провідних офісів студентського самоврядування в українських
університетах. Студенти також будуть включені до робочої групи. Ці
кроки забезпечать студентський кабінет, який відповідатиме
сучасним тенденціям та очікуванням студентів. Він буде з 
технологічним обладнанням, необхідним для організації різних видів
діяльності. Через 3 місяці рівень задоволеності студентів офісом
буде проконтрольованим і будуть внесені відповідні зміни



Студентське самоврядування
Тренінги для студентів-лідерів
Буде організовано серію тренінгів для студентів-лідерів, які
сприятимуть як розвитку індивідуальних навичок лідерства, 
так і командній роботі та інституціоналізації студентського
самоврядування. Навчальні програми включатимуть: 
лідерство в команді, лідерський емоційний IQ, лідерство в 
управлінні змінами, лідерство з самоефективністю, 
самоуправління тощо. 
На тренінги також будуть запрошені студентські лідери
інших університетів Маріуполя.



євро
2 000

субгрант

проєкти самоврядування



інтеграція 
в громаду5 укорінення в м. Маріуполь



• залученя бізнесу, регіональної влади та громадських організацій
до визначення змісту освітніх програм університету

• інтеграція в академічну спільноту регіону
• нові проєкти із залученням ЗВО Маріуполя у якості партнерів
• надання додаткових послуг для навчання громади (Центр 

освіти третього віку CTAE та Центр лідерства, Бізнес-інкубатор)
• оцінка потреб у навчанні громади у тісній співпраці із місцевою

владою та бізнесом
• рекламна компанія EduSpace
• співпраця із ЗМК

укорінення в м. Маріуполь



1 500*

щороку
нас відвідуватимуть

мешканців міста

* активних учасників тренінгів, навчальних програм,
бізнес-інкубатору, Центру Лідерства, Університету
третього віку

понад



Лого проекту



контакти
+38 050 934 80 40
eduspace@dsum.edu.ua

eduspace.dsum.edu.ua


