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ПРОЕКТИ 2014

• Історія, громадянське виховання та 
мова толерантності: семінари для 
вчителів та методистів України 

• «Спільна історія. Діалог культур» 

• Організаційно-структурні заходи 
Асоціації «Нова Доба» 

• Надходження та фінансові витрати 
Асоціації «Нова Доба» у 2014 році



ІСТОРІЯ, ГРОМАДЯНСЬКЕ 
ВИХОВАННЯ ТА МОВА 

ТОЛЕРАНТНОСТІ: СЕМІНАРИ 
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА МЕТОДИСТІВ 

УКРАЇНИ

Організація серії навчальних 
семінарів з проблематики 
толерантності та міжкультурного 
діалогу для авторів та видавців 
навчальної літератури,  
методистів та педагогів з різних 
регіонів України, які мають досвід 
у сфері розробки навчальних 
матеріалів, їх використання 
у педагогічній практиці та 
поширення серед педагогічної 
громадськості.

Партнери проекту: 
Міжнародний фонд «Відродження» 
Інститут розвитку освіти.



ІСТОРІЯ, ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ТА 
МОВА ТОЛЕРАНТНОСТІ: СЕМІНАРИ ДЛЯ 

ВЧИТЕЛІВ ТА МЕТОДИСТІВ УКРАЇНИ

• Семінар №1.  Дніпропетровськ
«Відображення проблеми 
полікультурності та толерантності 
у ході викладання історії»

13.03.2014 - Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти;  
24 особи

• Семінар №2.  Харків
«Відображення проблеми 
полікультурності та толерантності 
у ході викладання історії»

11.04.2014  -  Харківська академія безперервної 
освіти; 61 особа  

• Семінар №3.  Чернівці
«Відображення проблеми 
полікультурності та толерантності 
у ході викладання історії»

24.04.2014 - Чернівецьке міське управління 
освіти. 



• Науково-методична конференція:  
«Від війни до миру. Історична 
освіта мовою толерантності»

25.09.2014 – Київський будинок вчителя; 65 осіб

ДОПОВІДІ:

Євгенія Більченко 
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 
«Сучасна філософія в контексті змін світу»
Сергій Дацюк , філософ

Володимир Тиліщак
Український інститут національної пам’яті 
«Державна політика пам’яті: виклики та уроки 
«гібридної війни»»

Надія Гончаренко 
Український центр культурних досліджень  
«Шкільні підручники з історії про становище і 
трагедії етнічних меншин України»

Петро Кендзьор 
Інститут проблем виховання НАПН України 
«Громадянський симбіоз патріотизму та 
толерантності в українському освітньому 
просторі»

ІСТОРІЯ, ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ТА 
МОВА ТОЛЕРАНТНОСТІ: СЕМІНАРИ ДЛЯ 

ВЧИТЕЛІВ ТА МЕТОДИСТІВ УКРАЇНИ





«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ 
КУЛЬТУР»

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

Транснаціональний проект «Спільна 
історія. Діалог культур» спрямований 
на створення стійкої історіі, спадщини 
і громадянськості в освітніх мережах  
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови 
та України, та на зміцнення професійного 
потенціалу їх окремих членів. Діяльність 
проекту зосереджена на підвищенні 
усвідомлення інноваційних та перевірених 
підходів в культурній освіті, які підсилюють 
демократичний та міжкультурний діалог.

Партнери проекту: 
Європейська асоціація викладачів 
історії «EUROCLIO».



• Консультативна зустріч з вірменськими 
учасниками проекту.

Індивідуальна робота менторів 
з авторами вірменських модулів. 
Методичний семінар з метою відбору 
додаткових тем і авторів. 

7-9.03.2014 Єреван, Вірменія

• Зустріч з вірменськими учасниками  
проекту

Робота ментора. Консультації для 
авторів модулів. 

27-28.05.2014 Єреван, Вірменія

 

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ 
КУЛЬТУР»



• Семінар проекту «Східне  
партнерство. Культура»

Участь у семінарі. Робоча зустріч 
національних координаторів  та 
менеджерів проекту. Планування 
процесу пілотування та 
редагування матеріалів для 
спільного видання навчально-
методичного посібника в рамках 
проекту.

29-30.05.2014 Качретія, Грузія

• Заключний семінар партнерського 
проекту «Східне партнерство. 
Культура»

Підведення підсумків партнерства. 
Робоча зустріч національних 
координаторів та менеджерів 
проекту. Обговорення результатів 
пілотування модулів в країнах 
проекту. Умови видавництва 
посібника.

6-8.12.2014 Київ

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ 
КУЛЬТУР»





• Річні збори асоціації  «Нова 
Доба»
5.09.2014, Київський міський будинок 
вчителя 

• Засідання правління асоціації 
«Нова Доба»

Хід реалізації та визначення 
напрямків діяльності асоціації

Впродовж року

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

• Підготовка нового дизайну та 
редакції веб-сторінки Асоціації 
«Нова Доба»

www.novadoba.org.ua
Впродовж року

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ 
ПРОЕКТИ АСОЦІАЦІЇ НОВА 

ДОБА»



ДОХОДИ 2014                

Залишок  з 2013 
Міжнародний фонд  
«Відродження»
Пасивні доходи
ВСЬОГО:

ВИТРАТИ 2014
Експерти, Автори 
матеріалів, Тренери 
та Доповідачі 
семінарів і 
конференцій

Відрахування до 
бюджету

Послуги зв’язку 
(телефон, інтернет)

Відрядження

Матеріально-технічне 
забезпечення

Поліграфічні послуги 
друку

Підтримка сайту

Витрати на 
організацію заходів 
(конференцій, 
семінарів)

Послуги банку

ВСЬОГО:
Залишок

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2014 РІК

Сума, тис. грн               
 

12,4

113,0

0,41
125,8

Сума, тис. грн
29,6

19,7

1,4

11,4

25,77

1,0

0,9

21,83

1,4

113,0 
12.8


