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ПРОЕКТИ 2005

• Моніторинг матеріалів посібника «Історія 
країн Причорноморя»

• Створення посібника з громадянської 
освіти для 7 (8) класу
«Вчимося бути громадянами»

• CIVITAS. «Міжнародна програма обмінів з 
громадянської освіти. Інтеграція 
громадянської освіти у предмети 
суспільствознавчого циклу»

• Всеукраїнські конкурси учнівських 
пошукових робіт «Слідами історії»

• Суспільна акція школярів України 
«Громадянин 2005»

• Професійна майстерня. Навчальні  
семінари для вчителів України з 
історичної та громадянської освіти.

• Навчання толерантності на прикладі 
уроків історії

• Видавництво науково-методичного 
журналу з історичної та громадянської 
освіти «Доба»

• «Громадянська освіта в Україні»

• Організаційно-структурні заходи 
Асоціації «Нова Доба»

• Надходження та фінансові витрати 
Асоціації Нова Доба у 2005 році



МОНІТОРИНГ МАТЕРІАЛІВ ПОСІБНИКА 
«ІСТОРІЯ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРЯ»

Сприяння розвитку нових підходів до 
історичної освіти 
у навчальних закладах 
України.

Партнери проекту: 
Директорат з  освіти, культури, молоді і спорту Ради 
Європи 
Європейська асоціація викладачів історії «Єврокліо»
Міжнародна мережа молодіжних історичних конкурсів 
«EUSTORY»



СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКА
З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

ДЛЯ 7 (8) КЛАСУ
«ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ»

Проект передбачає вивчення 
іноземного досвіду у питанні викладання 
громадянської освіти у середніх класах 
загальноосвітньої школи, створення 
програми та матеріалів посібника, 
їх апробація у навчальних закладах 
України, проведення навчальних семінарів

Партнери проекту: 
Інститут Демократичної освіти 
університету м. Боулінг Грін, 
штат Огайо, США



Партнери проекту: 
Інститут Демократичної освіти 
університету м. Боулінг Грін, 
штат Огайо, США

СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКАЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ОСВІТИДЛЯ 7 (8) КЛАСУ

«ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ»

• Робочі засідання членів Авторського 
колективу 
Березень 2005, Квітень 2005, Червень 2005, 
Липень 2005, Серпень 2005, Жовтень 2005, 
Листопад 2005, Грудень 2005  
Буров Сергій, м. Чернігів, Вербицька Поліна, м. Львів 
Войтенко Олександр, м. Гадяч, Мисан Віктор, м. Рівне

• Участь членів авторського колективу в 
освітній поїздці до США 
17 квітня  - 4 травня 2005  

• Розробка програми  курсу 
«Вчимося бути громадянами» 
Січень- травень 2005 

• Розробка матеріалів посібника з курсу 
«Вчимося бути громадянами»
Квітень – серпень 2005 

• Установчий семінар для вчителів 
навчальних закладів, де відбувалася 
апробація матеріалів курсу 
м. Київ, 18 серпня 2005 року 

• Апробація матеріалів Посібника у 
навчальних закладах України 
Вересень- листопад 2005  

  
• Підготовка матеріалів курсу 

«Вчимося бути громадянами» до розгляду 
їх експертною комісією Міністерства 
освіти і науки України. 
Грудень 2005 року  
Отримано Гриф «Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України»



МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ОБМІНІВ 
З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Організація міжнародних обмінів з 
громадянської освіти українських та 
американських вчителів.
Вивчення передового педагогічного 
досвіду у плані інтеграції 
громадянської освіти у предмети 
шкільних курсів.

Партнери проекту: 
Державний Університет м. Боулінг Грін,  штат Огайо 
(США) 
Центр правової та громадянської освіти штату Алабама 
(США)



МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ОБМІНІВ З 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

• Підготовка матеріалів посібника  
  «Живи за правилами»
 Робоча зустріч членів авторського колективу
Січень – серпень 2005 року 

Авторський колектив:
Наталя Голосова, м. Львів
Святослав Ратушняк, м. Хмельницький
Тетяна Ремех, м. Київ 

• Прийом делегації американських вчителів зі 
штату Алабама (США)
5 -15 жовтня 2005 року, Київ - Львів - Чернігів - Київ

Делегація американських вчителів брала 
участь у заключному етапі Суспільної акції 
школярів України «Громадянин»

• Організація освітньої подорожі групи 
українських вчителів до США
26 листопада  – 4 грудня 2005
Боулінг-Грін (Огайо) – Бірмінгем - 
Мантгомері (Алабама) - Вашингтон 

Бакай Світлана, гімназія м. Дніпропетровськ, 
Кендзьор Петро, Асоціація «Нова Доба», 
Ковалик Світлана, Університет «Львівська 
Політехніка», 
Манько Майя, Національна Радіокомпанія 
України, м. Київ, 
Скирда Наталя, школа м. Нові Санжари 
Полтавської області.



П’ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
УЧНІВСЬКИХ ПОШУКОВИХ РОБІТ 

«СЛІДАМИ ІСТОРІЇ» 

Проведення 
у 2005-2006 роках 
П’ятого Всеукраїнського 
конкурсу учнівських 
пошукових робіт 
«Слідами історії» 
на тему «Молодь в 
історії. Молодь сьогодні»

Партнери проекту: 
Міжнародна мережа молодіжних історичних конкурсів 
«EUSTORY»
Інститут історії НАН України
Фонд Коербера (Німеччина)
Радіопередача «Старшокласник» національного радіо 
України



СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ 
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2005»

Беручи участь у щорічній Акції 
«Громадянин 2005», учнівські команди  
з різних регіонів України виявляють 
актуальні проблеми на рівні навчального 
закладу (юнацької організації), 
мікрорайону, села, району, міста 
тощо і пропонують можливі варіанти їх 
вирішення.
Презентація кращих проектів 
відбувається щорічно у м. Києві.
Переможці акції «Громадянин 2005» 
відвідують Верховну Раду України.

Партнери проекту: 
Міністерство освіти і науки України
Центр громадянської освіти м. Калабасас, США
Київський будинок вчителя
Відділ інформаційного забезпечення Верховної Ради 
України
Радіопередача «Старшокласник» Національного 
радіо України



СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ 
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2005»

• Проведення заключного 
етапу Суспільної акції школярів України 
«Громадянин 2005» 
14 жовтня 2005 року, м. Київ 

Кращі проекти представляло 40 
команд з різних регіонів України

• Проведення всеукраїнського опитуваня 
учасників акції Громадянин 
вересень - жовтень 2005



«ДЖЕРЕЛА ТОЛЕРАНТНОСТІ»
НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ 

ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ

Проведення конференцій, навчальних 
семінарів, круглих столів для 
педагогічних працівників з актуальних 
питань викладання історичної та 
громадянської освіти.

Партнери проекту: 
Міжнародна фундація Анни Франк
Обласні інститути підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів
Відділ преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні 



НАВЧАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ НА 
ПРИКЛАДІ УРОКІВ ІСТОРІЇ

• 28-29 січня 2005 м. Луцьк 
«Навчання толерантності на прикладі історії 
Голокосту»

•18-19 лютого2005 м. Дніпропетровськ 
«Демократизація школи. Семінар для 
адміністраторів шкіл  України.
• 25-26 лютого 2005 м. Миколаїв 
«Робота з візуальними джерелами на уроках 
історії як  засіб розвитку пізнавальних здібностей 
та критичного мислення учнів.
• 14-15 квітня 2005 м. Біла Церква 
«Джерела толерантності»
• 13-14 травня 2005 м. Херсон 
«Навчання толерантності на прикладі історії 
Голокосту»
• 20-21 травня 2005 м. Тернопіль 
«Навчання толерантності на прикладі історії 
Голокосту»
• 18-19 серпня 2005 м. Севастополь 
«Навчання толерантності на прикладі історії 
Голокосту»
• 22-23 серпня 2005 м. Запоріжжя
«Інноваційні підходи у  викладання історії»
• 3-4 жовтня 2005 м. Хмельницький 
«Навчання толерантності на прикладі історії 
Голокосту»
• 7-8 жовтня 2005 с. Підгайці, Тернопільська обл. 
«Вчитель в житті громади»
• 12-13 жовтня 2005 м. Суми 
«Інноваційні підходи у  викладанні історії»
• 2-3 грудня 2005 м. Івано-Франківськ 
«Навчання толерантності на прикладі історії 
Голокосту»
• Впродовж року Організація роботи пересувної 
виставки «Анна Франк – історія для сьогодення» у 
ході тренінгових Семінарів для вчителів 



ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ЖУРНАЛ З ІСТОРИЧНОЇ ТА 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 

«ДОБА»

Щоквартальник «Доба» аккумулює у 
собі кращий вітчизняний та зарубіжний 
досвід у галузі викладання історії 
та громадянської освіти. Журнал 
надає надзвичайно великі можливості 
щодо інформування вчительської 
аудиторії про теоретичні засади 
суспільствознавчої освіти, інноваційні 
технології, активні методи навчання, 
приклади із шкільної практики тощо. 
Опублікований у журналі науково-
методичний матеріал широко 
використовується у педагогічній 
практиці вчителів України.

№1 2005 
Лютий 2005 
1500 екз.

№2 2005 
Червень 2005 
2000 екз.

№3 2005 
Серпень 2005 
1500 екз.

№4 2005 
Грудень 2005 
1500 екз.



 
«ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В ДІЇ. 

МОЛОДЬ –ШКОЛА – ГРОМАДА»

Створення молодіжних інформаційних 
ресурсів (друковане видання та 
Інтернет сторінка) з метою виховання 
громадянських якостей учнівської молоді.
Розробка навчально-методичних 
матеріалів з методики організації 
позакласної роботи з громадянської 
освіти для вчителів
Проведення навчальних семінарів для 
вчителів та молодіжних лідерів

Партнери проекту: 
Делегація Європейської комісії вУкраїні. Проект 
«Громадянська освіта в Україні»
Міністерство освіти і науки України.



Партнери проекту: 
Делегація Європейської комісії вУкраїні. Проект 
«Громадянська освіта в Україні»
Міністерство освіти і науки України.

• Розробка навчально-методичних 
матеріалів посібника: «Молодь вчиться  
обирати» 
Жовтень-грудень 2005

• Розробка структури та тематичного 
наповнення молодіжної веб сторінки з 
громадянської освіти
Серпень 2005
www.citizen.org.ua

«ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В ДІЇ. 
МОЛОДЬ –ШКОЛА – ГРОМАДА»



• Річна науково-практична 
конференція  асоціації  «Нова 
Доба» на тему:
«Формування громадянських 
цінностей учнівської молоді 
засобами суспільних дисциплін»
 8 квітня 2005
Київський міський будинок вчителя

У ході конференції було підготовлено дві 
резолюції щодо покращення викладання 
історичної та громадянської освіти в Україні.

• Засідання правління асоціації 
«Нова Доба»
Впродовж року

• Робота із обласними  
представництва асоціації «Нова 
Доба»
Впродовж року

• Робота Центру історичної та 
громадянської освіти
Впродовж року

Консультаційна робота з вчителями
Аналіз та експертна оцінка навчально-
методичних матеріалів.

• Підготовка нового дизайну та 
редакція веб сторінки «Нова Доба»

www.novadoba.org.ua

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ 
ПРОЕКТИ АСОЦІАЦІЇ НОВА 

ДОБА»



ДОХОДИ 2005               
Залишок  з 2004
Civitas International
Центр громадянської 
освіти університету  
м. Боулінгрін (США)
Королівство Нідерландів
Центр громадянського 
опитування
Пасивні доходи

ВСЬОГО:

ВИТРАТИ 2005
Експерти, Автори 
матеріалів, Тренери та 
Доповідачі семінарів і 
конференцій
Відрахування до бюджету
Послуги зв’язку (телефон, 
інтернет)
Відрядження
Канцтовари та 
устаткування
Видавництво та 
поліграфія
Підтримка сайту
Витрати на організацію 
заходів (конференцій, 
семінарів)
Послуги банку
Адміністративні витрати
Відрахування до бюджету
ВСЬОГО:
Залишок 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2005 РІК

Сума, тис. грн               
5.6

75,3
41,5

46,3

35,4

2,0

206,1

Сума, тис. грн
29,0

18,6

3,6

10,8

3,1

24,2

1,3

50,7

0,8
9,9
6,3

158,3 
47,8


