
Назва проекту "Місця нашої пам'яті" 

Обґрунтування 

актуальності проекту 

Одним з пріоритетних напрямів сучасних 

наукових досліджень є вивчення питання 

історичної пам’яті, що дозволяє під новим кутом 

зору поглянути як на минуле суспільства, так і на 

його сучасність. Значна частина науковців світу 

звертають увагу на дослідження даного 

феномену. 

 Однак, сучасне населення нашої країни навіть не 

розуміє змісту цього поняття. Результат такого 

явища – спотворення свідомості населення, 

нехтування його минулим, перекручування 

історії краю, глибокі деформації у вивченні подій 

навіть недавнього минулого.  

  

Цілі і завдання 

проекту 

Мета проекту –створити у місті постійно діючий, 

різний за складом центр «Місцями пам’яті» 

Завдання проекту – залучення населення краю до 

вивчення та популяризації історії міста; 

пробудження історичної свідомості тернополян; 

організація семінарів, науково-практичних 

конференцій, тренінгів, спільних акцій; співпраця 

населення з відновлення та вшанування «місць 

пам’яті». 

 

Терміни реалізації 

проекту 

3 місяці 

Анотація 

проекту з 

обґрунтуванням 

доцільності 

вирішення  

проблеми 

конкретними 

пропонованими 

авторами методами  

Проект має стати тією основою, що згодом 

переросте у сформований центр, який допоможе 

подолати формалізм у вивченні історії краю, 

вшануванні його героїв та «місць пам’яті». Це 

допоможе на побутовому рівні відійти від 

надмірного регіоналізму та конфліктів пам’яті 

(зокрема щодо героїв України).  

Реалізувати це можна лише у співпраці з 

населенням, його творчої молоддю, 

підростаючим поколінням та нашою елітою. По-

перше, це популістська робота; по-друге, 

організація спільних акцій – зокрема, вшанування 

захисників та героїв міста у Алеї Слави; акція 

«Ветеран живе поруч»; по-третє, видавнича 

справа, збір спогадів; по-черверте, співпраця з 

місцевими організаціями. 

План реалізації 

проекту, механізм 

1. «Кооперація однодумців» 

2. «Інформаційний етап» 



реалізації проекту і 

схема управління 

проектом в рамках 

території 

3. «Ветеран живе поруч» 

4. «Наші «місця пам’яті» - Алея Слави» 

Управління проектом здійснюватиметься 

«громадою небайдужих» 

Кадрове 

забезпечення 

проекту з описом 

кількісного і 

якісного  

потенціалу 

команди проекту   

Реалізація проекту вимагає співпраці істориків, 

представників ЗМІ, соціологів та усіх тих, кому 

близькі наші погляди і хто має бажання 

допомогти. Паралельно співпрацюють кілька 

груп (по 3-5 ос.): перша співробітничає з 

міськими школами, друга – організовує 

конференції, зустрічі студентів творчої молоді, 

інтелектуальної еліти міста, третя група 

займається видавничою діяльністю;  у 

компетенції четвертої – пошук спонсорів; п’ята 

група відповідає за організацію спільних заходів 

та акцій.   

Критерії 

оцінювання 

ефективності 

проекту 

Проект вважатиметься ефективним за умови 

залучення якомога більшої кількості людей, які 

візьмуться за впорядкування «місць пам’яті», 

допомогу ветеранам, що живуть в місті чи його 

околицях, популяризацію історії краю. 

Передбачувані 

кінцеві результати, 

перспективи 

розвитку проекту, 

довгостроковий 

ефект 

Передбачуваний результат – сформований та 

діючий центр, першим здійсненим заходом якого 

буде залучення населення міста до вшанування 

пам’яті героїв України у Алеї Слави. 

У перспективі такий центр може стати 

регіональним представником Українського 

Інституту Національної Пам’яті.  

Ресурсне 

забезпечення 

проекту 

Реалізація проекту вимагає наявності приміщення 

(ним може виступити навіть навчальна аудиторія) 

для проведення зібрань, матеріальних ресурсів 

для видання публікацій, листівок інших 

друкованих матеріалів. Авторка вважає за 

доцільне не вказувати суми коштів, необхідних 

для реалізації проекту, оскільки наші основні 

зусилля спрямовуються на допомогу ветеранам, 

впорядкування місць пам’яті, а це вимагає 

більшою мірою особистої допомоги кожного з 

нас.  

Для публікації листівок необхідно близько 400 

гр. 
  


