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листопад-грудень 2022 

Молодіжна громадська
організація "Львівська
відкрита лабораторія"

за підтримки Фундації змін



Міжнародний проєкт “Young Explorer’s Club” - це
неформальні, позакласні зустрічі наставників та

молоді з метою пізнання науки і технологій шляхом
особистої участі, самостійного досвіду та

експериментів. Ключовий метод полягає в тому, що
під час занять одночасно розвиваються багато

компетенцій і здібностей, а це дозволяє подолати
шкільні межі між предметами та показує, що робити

помилки - важливо і цінно, оскільки це вчить
вирішувати проблеми у різних сферах життя.

 
Проєкт має 2 напрями діяльності: 

- навчання для освітян, яке надає їм необхідні знання
і компетенції для організації Клубів на місцях і

проведення їх відповідно до методології проєкту;
- безпосереднє проведення Клубів для молоді (13-17

років).
 

Про проект



Цінність проєкту полягає у створенні умов, які
сприяють не лише ефективному, цікавому й

прикладному навчанню, але й розвитку навичок
критичного мислення, командної роботи,

формуванню бачення цілісної картини світу та
вміння застосовувати знання для розв’язання

завдань з реального світу. Розвиток
вищезгаданих навичок у перспективі сприяє
формуванню майбутніх свідомих громадян з
активною позицією й стимулює поширення

принципів громадянського суспільства,
гендерної рівності, інклюзії та плюралізму

думок.
 

Цінність



Шляхом демонстрації прикладної науки
учасникам, ми навчаємо їх активно слухати й

сприймати інформацію, що вкрай важливо для
розвитку лідерських якостей, адже здатність

терпляче й уважно вислуховувати
співрозмовника - це запорука ефективної
комунікації у команді. Ця навичка сприяє

розвитку трансформаційного типу лідера, який
зосереджується не лише на завданнях, але

значною мірою на виконавцях цих завдань, що,
в результаті, сприяє більшій вмотивованості й

довірі у колективі. Наявність таких лідерів -
запорука процвітання і ефективного розвитку
як територіальних громад, так і країни загалом,

адже відповідальні й впевнені люди здатні стати
рушієм позитивних змін у суспільстві та державі.

Методи та цілі



Цільова аудиторія:
діти та молодь віком 13-17 років

Загальна кількість учасників:
250 осіб

Дати проведення: 
07.11.2022 – 10.12.2022

Закуплено:
2 комплекти лабораторних
столів довгострокового
користування

Етапи: 
5 модулів, які
включають практичні
заняття та лекції

Середнє охоплення
дописів в соцмережах:
1668

Кількість занять:
28 практичних занять за
методикою Young
explorers club (56 годин) 

Кількість подій:
4 відкриті лекції 
(теми “Літій - найлегший, але не
найслабший”, “Комети та їх пошук”,
“неПроста біотехнологія”,
“Експерименти у темряві”)

Цифри проекту



Ми вкотре доводили, що
"Наука вражає!"



Учасники отримали емоційне захоплення від проведених
занять з природничого та технічного напрямів і отримали
мотивацію до навчання та пізнання світу;
учасники після завершення модулів з програми Young
Explorers Club долучилися до інших проєктів які
проводяться у Lviv Open Lab, наприклад STEAM lab;
завдяки проекту та функціонуванню лабораторії молодь
змогла на власному досвіді побачити та відчути, що таке
природничі науки та “відчути” науку на дотик;
вчителі дізналися про програму Young Explorers Club
(Клуб молодого винахідника) та почали використовувати
її на практиці (підтвердження в додатках);
знімок комети, яка була зроблена під час лекції в Lviv
Open Lab, буде опубліковано в Гарварді в Центрі малих
планет 19 грудня 2022 року

Результати та вплив



підсилено загальний проект Young Explorers Club, який передбачає впровадження на території України клубів
молодих винахідників, де наставник або наставниця за допомогою підручних матеріалів допомагає дітям та молоді
проводити досліди та експерименти, виховуючи в них компетенції, необхідні в 21 столітті, такі як критичне
мислення, креативність, вміння вирішувати проблеми, навички співробітництва та комунікації; 
завдяки проекту налагоджена комунікація з викладачами та лідерами спільнот у Львові та поза межами м. Львова
про участь молодих людей в заходах та проектах популяризації науки у наступному році;

Результати та вплив

замовлено столи для експериментів в хімічну лабораторію, які
довгостроково служитимуть для проведення експериментів у
просторі Lviv Open Lab та створюватимуть відчуття престижності
науки для відвідувачів (у 2022 році простір Lviv Open Lab відвідує
в середньому 1700 осіб в місяць);
в рамках проведення польськими партнерами Форуму Клубів
молодого винахідника (Forum of Young Explorers Club) у Варшаві
17-19 листопада 2022 року було анонсовано можливість підтримки
візиту клубів з молодими людьми та наставниками з України
взяти участь в Наукових пікніках у травні 2023 року у Варшаві



Випробуванням під час проєкту стали масові
ракетні удари, відключення електроенергії. З

метою фізичної та психологічної безпеки заняття
були перенесені. Такі обставини стимулювали

нас провести заняття, яким би не заважало
відключення електроенергії та повітряні

тривоги. Відповідно викладачі адаптувалися до
ситуації і, наприклад, на заняттях проходило

вивчення фотохімії, а також була розроблена та
проведена подія “Експерименти в темряві”.

Учасникам та учасницям ми показали приклад
стійкості та антикрихкості, вчителькам

можливість проведення занять в будь-яких
умовах та інструменти для цього. Поширення цієї

практики відбуватиметься в рамках
всеукраїнської частини проекту Young explorers

club, що стосується вчителів, потенційних
наставників клубів. 

Виклики



подальша співпраця з Комунальною установою
“Львівський міський молодіжний центр” 
заплановане продовження співпраці з Центром
Науки Коперник у Варшаві, Польсько-
Американською фундаціїєю вольності,
Фундацією Школа З Класу
підписано договір з Посольством Фінляндії в
Україні щодо реалізації проєкту STEAM
Laboratory у 2023-2024 роках
тривають перемовини щодо підтримки проєктів
у 2023 році Lviv Open Lab Фондом
народоналесеня ООН в Україні UNFPA
завдяки проєкту Young Explorer’s Club було
налагоджено комунікацію з молодими людьми
віком від 13 до 18 років з міста Львова та з-поза
меж Львова, з їхніми викладачами та батьками
придбання лабораторних столів дасть змогу
проводити події та заняття для молоді в
майбутньому

Чинники, що сприяють сталості проекту:

Сталість

Підтримка проекту Фундацією Змін підсилила його,
адже ми змогли покращити свої ресурси та імідж

серед партнерів



Команда Lviv Open Lab
https://www.instagram.com/lviv.openlab/ 
https://www.facebook.com/LvivOpenLab 

https://vm.tiktok.com/ZM8ywYf3g/ 
https://www.youtube.com/c/LvivOpenLab

 


