
 

Демократія та побудова миру. Можливості для України 
 
18-20 жовтня у Харкові відбудеться серія тренінгів «Демократія та побудова миру. 
Можливості для України».  
 
Захід організовує Європейська експертна організація за підтримки Посольства США в 
Україні. 
  
До участі запрошуються студенти старших курсів, які навчаються у Харкові.  Особливо 
заохочується подання заявок тими, хто приїхав навчатися до Харкова з тимчасово 
окупованих територій. 
 
Для участі у конкурсі заповніть, будь-ласка, форму: https://forms.gle/K8L7TAHbRFjfuYUq7 
 
Дедлайн подачі заявок - 12 жовтня 2020 р. 
 
Мета воркшопу – дати учасникам прикладні знання та навички з подолання конфліктів 
та розбудови демократії.   Тренінги присвячені методам вирішення конфліктів 
і  основам медіації та переговорів. Учасники навчаться виявляти і протидіяти фейкам. 
Особлива увага приділена створенню ініціатив та реалізації проєктів,  пов’язаних з 
попередженням та запобіганням конфліктів.  
 
Тренери воркшопу – учасники професійних американських програм-обмінів, які 
поділяться своїм досвідом, набутим під час стажування в США. 
 
По закінченню учасники, які взяли участь у всіх шести тренінгах,  отримають 
сертифікати. 
 

Сторінка події у Facebook: https://www.facebook.com/events/327988964958038 
 



 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА  
 

Воркшоп «Демократія та побудова миру. Можливості для України» 
 
18 жовтня 
 
9:30-12:00 
МОЛОДЬ, МИР ТА БЕЗПЕКА: ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
Юлія СЕРБІНА, політолог, експерт з питань людської безпеки, управління конфліктами, прав 
людини, громадянського суспільства (м. Київ).  
 
13:00-16:00 
МЕДІАЦІЯ - МЕТОД МИРНОГО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
Марія КОЛОКОЛОВА, кандидат соціологічних наук, соціолог,  тренер з громадянської освіти 
(м. Харків) 
 
19 жовтня 
 
9:00-12:00 
ЯК ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ВІЙНИ? МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ 
Уляна МОВЧАН, кандидат політичних наук, викладач, експерт Європейської експертної 
організації та Обсерваторії демократії (м. Харків). 
 
13:00-15:00 
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ І ФЕЙКИ: ЯК ЇХ ВИЯВИТИ ТА ПРОТИДІЯТИ 
Марія АВДЄЄВА, директор з досліджень, Європейська експертна асоціація, експерт з питань 
інформаційної безпеки та протидії дезінформації (м. Харків). 
 
15:00-16:00 
ГІБРИДНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНОГО СВІТУ 
Євген МАГДА, викладач, політичний експерт, автор досліджень про сучасні гібридні прояви 
(м. Київ).  
 
20 жовтня 
 
9:00-12:00 
ПІДГОТОВКА УСПІШНИХ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 
Марія БАЙДА, керівниця офісу проєкту “Інтегрований розвиток міст в Україні  ІІ" в м. Житомир 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) (м. Житомир) 
 
13:00-16:00 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ДОНБАСІ 
Валентина КИСЕЛЬОВА, координатор з моніторингу, оцінки та навчання, проект USAID 
«Демократичне врядування у Східній Україні» (м. Краматорськ).  


