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Всеукраїнська асоціація викладачів історії, громадянознавства та 
суспільних дисциплін «Нова Доба» є громадською організацією, що 
об’єднує за спільними інтересами викладачів історії, громадянознавства та 
суспільних дисциплін й інших осіб, які роблять внесок у розвиток історичної, 
громадянської освіти та науки.

Метою Асоціації «Нова Доба» є сприяння демократизації суспільного 
життя в Україні засобами історичної, громадянської та суспільствознавчої 
освіти.

Основні напрямки діяльності:
 Ò сприяння педагогам, науковцям, що працюють у галузі історичної  

й громадянської освіти, виховання  молоді в отриманні інформаційної, 
науково-методичної та організаційної допомоги;

 Ò задоволення професійних потреб викладачів історії, громадянської освіти та 
суспільних дисциплін та захист їхніх законних інтересів;

 Ò координація діяльності членів Асоціації у питаннях розробки найактуальніших 
проблем історичної, громадянської та суспільствознавчої освіти та виховання;

 Ò участь в організації вивчення та розповсюдження педагогічного досвіду, а 
також обміну новими педагогічними ідеями;

 Ò інтеграційна робота серед дітей шкільного віку з різних регіонів України;
 Ò підвищення кваліфікації педагогів, науковців у галузі історичної й 

громадянської освіти та захист їхніх професійних інтересів;
 Ò ініціювання і впровадження наукових досліджень, розробка та публікація 

навчально-методичних матеріалів з проблем історичної, громадянської та 
суспільствознавчої освіти та виховання;

 Ò організація вивчення та розповсюдження зарубіжного та вітчизняного досвіду 
у галузі освіти, обміну новими педагогічними ідеями;

 Ò організація різноманітних форм навчально-виховної роботи серед дітей 
та молоді України засобами формальної і неформальної освіти, сприяння 
процесам міжрегіональної та європейської інтеграції української молоді.
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для відповідального громадянства

Впровадження громадянської  
освіти у шкільну програму.  

Підготовка вчителів до викладання 
громадянської освіти

Розробка навчально-методичного 
забезпечення курсу громадянської 
освіти для 10-го класу та підготовка 

вчителів до його викладання

Підготовка команди тренерів  
з  громадянської освіти

Радянське минуле.  
(Пере) осмислення історії

Конкурс історичних  
пошукових проектів

Етнічна мозаїка України. 

Створення освітнього контенту

Розробка нового інформаційного 
сайту Асоціації «Нова Доба»

Фінансовий звіт



Громадянська 
освіта  
для 
відповідального 
громадянства   

Впровадження громадянської освіти 
у шкільну програму 

 � Мета проекту: розробка і впровадження 
курсу з громадянської освіти для 10 класу, з 
використанням інноваційних підходів у сфе-
рі громадянської освіти, сучасних засобів та 
методів навчання.

 � Концепція. Громадянська освіта старшо-
класників/старшокласниць спрямована на 
розвиток і соціалізацію особистості, форму-
вання її національної самосвідомості, грома-
дянської позиції, загальної культури, світо-
глядних орієнтирів, критичного мислення, 
творчих здібностей, дослідницьких та аналі-
тичних навичок, навичок життєзабезпечен-
ня та професійних якостей.

 � В основу курсу покладено Глобальні цілі 
ООН, Декларацію ООН з освіти та виховання 
в області прав людини, Хартію Ради Європи 
з освіти для демократичного громадянства 
й освіти з прав людини, Практичні пропо-
зиції щодо розвитку компетентностей для 
демократичного громадянства в новій укра-
їнській школі, Керівні принципи ОБСЄ щодо 
освіти в галузі прав людини для системи се-
редньої школи, що передбачає консенсус 
між національним і загальноєвропейським 
змістом громадянської освіти.

Зміст курсу з громадянської освіти  
для 10 класу:

 � Розділ 1. Особистість та її ідентичність
 � Розділ 2. Права і свободи людини
 � Розділ 3. Людина в соціокультурному про-

сторі
 � Розділ 4. Демократичне суспільство та його 

цінності
 � Розділ 5. Взаємодія громадян і держави в до-

сягненні суспільного добробуту
 � Розділ 6. Світ інформації, мас-медіа та медіа-

грамотність
 � Розділ 7. Україна, Європа, світ

У рамках програми сприяння громадянської активності «Долучайся», що реалізує PACT в Україні

engage@pact.org.ua | 044.495.5383 | вул. володимирська 49а, 7й поверх, офіс 155, київ 01001, україна 

Програма сприяння 
громадській активності 

«Долучайся!»
Дисклеймер 

Всі доповіді, навчальні матеріали, публічні документи, презентаційні матеріали та інші 
комунікаційні матеріали повинні включати в себе стандартний дисклеймер про те, що вони були 
виконані за фінансової підтримки американського народу. 

Суб-грантери мають використовувати наступний дисклеймер на матеріалах, які були підготовлені за 
фінансової підтримки USAID/ENGAGE. 

Для матеріалів англійською мовою: 

This research/report/audio/video or other kind of media product (choose one) was conducted by (name 
of organization) as part of its project implemented under the USAID/ENGAGE program, which is funded 
by the United States Agency for International Development (USAID) and implemented by Pact. The 
contents of this [specify] are the sole responsibility of Pact and its implementing partners and do not 
necessary reflect the views of USAID or the United States Government. 

Для матеріалів українською мовою: 

Це дослідження/звіт/аудіо/відео/інша інформаційна/медіа продукція (вкажіть яка) були 
представлені (назва організації) в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності 
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 
здійснюється Pact в Україні. Зміст (вкажіть що саме) є винятковою відповідальністю Pact та 
його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) або уряду США. 

Правила розміщення логотипів 

Логотип USAID повинен бути розміщений у лівому куті зверху, а логотип Пакту у правому куті 
зверху. Логотипи інших можливих партнерів мають бути розміщені між логотипом USAID та Пакту, 
у відповідності до рівня наданої підтримки. Власний логотип суб-грантера Пакту має бути 
розміщений поруч з логотипами USAID та Пакту. Відповідно до вимог USAID, розмір логотипу 
USAID завжди має бути щонайменше рівним за розміром та виразністю порівняно з іншими 
логотипами. Відстань між двома логотипами має бути не меншою за ширину літер US в логотипі 
USAID. 

Нижче наведені приклади комбінацій логотипів, які можуть бути розміщені на матеріалах проекту. 
З метою коректного розміщення логотипів, суб-грантери мають отримувати від Pact попереднє 
погодження (перед виробництвом продукції). 



Підготовка команди тренерів 
з  громадянської освіти

У рамках програми сприяння громадянської активності «Долучайся», що реалізує PACT в Україні

engage@pact.org.ua | 044.495.5383 | вул. володимирська 49а, 7й поверх, офіс 155, київ 01001, україна 

Програма сприяння 
громадській активності 

«Долучайся!»
Дисклеймер 

Всі доповіді, навчальні матеріали, публічні документи, презентаційні матеріали та інші 
комунікаційні матеріали повинні включати в себе стандартний дисклеймер про те, що вони були 
виконані за фінансової підтримки американського народу. 

Суб-грантери мають використовувати наступний дисклеймер на матеріалах, які були підготовлені за 
фінансової підтримки USAID/ENGAGE. 

Для матеріалів англійською мовою: 

This research/report/audio/video or other kind of media product (choose one) was conducted by (name 
of organization) as part of its project implemented under the USAID/ENGAGE program, which is funded 
by the United States Agency for International Development (USAID) and implemented by Pact. The 
contents of this [specify] are the sole responsibility of Pact and its implementing partners and do not 
necessary reflect the views of USAID or the United States Government. 

Для матеріалів українською мовою: 

Це дослідження/звіт/аудіо/відео/інша інформаційна/медіа продукція (вкажіть яка) були 
представлені (назва організації) в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності 
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 
здійснюється Pact в Україні. Зміст (вкажіть що саме) є винятковою відповідальністю Pact та 
його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) або уряду США. 

Правила розміщення логотипів 

Логотип USAID повинен бути розміщений у лівому куті зверху, а логотип Пакту у правому куті 
зверху. Логотипи інших можливих партнерів мають бути розміщені між логотипом USAID та Пакту, 
у відповідності до рівня наданої підтримки. Власний логотип суб-грантера Пакту має бути 
розміщений поруч з логотипами USAID та Пакту. Відповідно до вимог USAID, розмір логотипу 
USAID завжди має бути щонайменше рівним за розміром та виразністю порівняно з іншими 
логотипами. Відстань між двома логотипами має бути не меншою за ширину літер US в логотипі 
USAID. 

Нижче наведені приклади комбінацій логотипів, які можуть бути розміщені на матеріалах проекту. 
З метою коректного розміщення логотипів, суб-грантери мають отримувати від Pact попереднє 
погодження (перед виробництвом продукції). 

Інтеграційний семінар  
з громадянської освіти  
18-19 квітня 2019 року 

«Громадянська  
освіта – спільний  
досвід викладання» 

м. Одеса, Готель «Центральний» (вул.. 
Преображенська, 40)

Учасники «Круглого столу»:
 � Володимир Лопаков Сергійович – Одеський про-

фесійний ліцей сфери послуг
 � Наталія Хван Бенсебівна – методист НМЦ ПТО в 

Одеській області
 � Тетяна Волковська  Іванівна – методист Одеського 

міського центру освітніх ініціатив
 � Тетяна Шевченко іванівна – ЗЗСО № 41
 � Тетяна Купар Михайлівна – ЗЗСО № 38
 � Алла Ткаченко Вікторівна – гімназія № 5
 � Ольга Ночка Іванівна – морський ліцей – ЗЗСО № 24
 � Оксана Кухар Григорівна – ЗЗСО № 35
 � Вікторія Герасименко Вікторівна – гімназія № 8
 � Надія Ужевська Сергіївна – ЗЗСО № 121
 � Олена Чебан Іванівна – ЗЗСО № 26
 � Оксана Гущіна Миколаївна – ЗЗСО № 20
 � Ольга Волковська Василівна – ліцей 

«Ланжеронівський»
 � Ольга Куля Володимирівна – ЗЗСО № 44
 � Олена Хлібопашенко Сергіївна – ЗЗСО № 117
 � Валентина Ткаченко Олександрівна – методист 

КВНЗ «Академія неперервної освіти»
 � Ілона Ніколаєвська Валеріївна – ЗЗСО № 57
 � Вікторія Беліченко Ігорівна  - приватна школа 

«Гармонія»
 � Андрій Мовляк Сергійович – гімназія № 4
 � 20. Анастасія Косарєва Василівна – юридичний 

ліцей

 

 

 

 Програма 
 семінару для тренерів громадянської освіти за матеріалами курсу  

 «ЗD Демократії. Думаємо. Дбаємо. Діємо» 

21 – 22  березня 2019 року 

 Готель «Львів» м. Львів проспект В. Чорновола, 7  

 
  Четвер, 21 березня 2019 
 

До 10 -00 Прибуття та реєстрація учасників семінару.   
10-00  Привітання та представлення учасників 

 
10-30    Компетентнісний підхід у сфері громадянської освіти 

 Поліна Вербицька, Елла Ситник 
12-00   Кава чай 
12-00  Ключові засади викладання громадянська освіти у школі. Інтерактивне заняття 

Наталя Голосова  
14-00  Обід. Поселення у готель. 
15-00 Методика організації уроку з громадянської освіти.  Презентація  та обговорення 

фрагментів уроків. Наталя Голосова, Ольга  Педан-Слєпухіна 
16-15  Кава чай  
16-30  
 18-00 

Методика організації уроку з громадянської освіти.  Презентація  та обговорення 
фрагментів уроків. Наталя Голосова, Ольга  Педан-Слєпухіна 

19-00 Вечеря . Кафе «Кілікія»  (вул.  Вірменська, 13)  
  
 П’ятниця, 22 березня 2019 
 

9-00  Методика організації уроку з громадянської освіти.  Презентація  та обговорення 
фрагментів уроків. Наталя Голосова, Ольга Педан-Слєпухіна  

10-15  Кава-чай 
10-30 Методика організації уроку з громадянської освіти.  Презентація  та обговорення 

фрагментів уроків. Наталя Голосова, Ольга Педан-Слєпухіна  
11-45   Планування,  завдання та  комунікація у ході тренінгу з громадянської освіти.  

 Петро Кендзьор 
13-00  Обід 
14-00 Громадянська освіта  –   перший досвід викладання  

Семінар- зустріч із  вчителями  м. Львова 
16-00  Кава-чай 
16-30  Рефлексія  

Вручення сертифікатів  
18-00  Вечеря 
Після 19-00  Від’їзд  

 

Захід проводиться у рамках Програми сприяння громадянській активності «Долучайся!», що 
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. 
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Спільнота учнів 2019/2020

Спільнота вчителів – 1215 осіб



Назва вебінару Дата Link

Вебінар № 5
СВІТ ІНФОРМАЦІЇ. 
МАС-МЕДІА  
ТА МЕДІА- 
ГРАМОТНОСТІ

03.01.19. https://www.youtube.com/ 
watch?v=fsSajiQCGW0&t=2070s

Вебінар №6
ЕКОНОМІКА

30.01.19. https://www.youtube.com/
watch?v=DEVHlxgau_A&t=115s

Вебінар № 7 
УКРАЇНА ТА СВІТ

17.04.19 https://www.youtube.com/ 
watch?v=hQzxjgHUAW8&t=4s

ВЕБІНАРИ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 2019

Спільнота учнів 2018

Спільнота учнів 2019/2020

Спільнота вчителів – 1215 осіб

Учасники вебінару:

Учасники вебінару:

Учасники вебінару:



Навчальні  дводенні 
семінари для педагогів-
консультантів учасників  
історичного конкурсу

 Дата Місце проведення семінару  Кількість 
учасників 

11.09.2019 Івано-Франківський  обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти

22

18.09.2019 Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 40

25.09.2019 КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 27

10.10.2019 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського

32

11.10.2019 Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 30

25.10.2019 КЗ «Середня загальноосвітня школа № 30» Кам’янської міської ради 20

16.10.2019 Науково-методичний центр Управління освіти і науки м. Бровари  11

08.10.2019 Інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Б. Грінченка м. Київ 23

09.10.2019 Ліцей №241 м. Київ 29

СЕМІНАРИ

 Семінар №1 м. Київ 25-26 жовтня 2019  - 24 учасники 
 Семінар №2 м. Київ 15-16 листопада 2019 ¬-  25 учасників
 Семінар №3 м. Київ 29-30 листопада 2019 -   26 учасників
 Семінар №4 м. Київ 13-14 грудня 2019 – 15 учасників



КОНКУРС

КОНКУРС 
УЧНІВСЬКИХ 
ІСТОРИЧНИХ 

ПРОЕКТІВ

Вже більш як чверть століття минуло з розпаду Радянського Союзу – 
держави, про яку у свій час думали, що вона могутня й вічна.

З часу здобуття Україною незалежності ми засудили радянський тоталі-
таризм, зокрема сталінські репресії, прибираємо радянські пам’ятники 
і перейменовуємо вулиці, станції метро, у суспільному й політичному 
житті встановилися демократичні правила співіснування. Здавалося б, 
ми належно оцінили радянське тоталітарне минуле, навчилися брати з 
нього уроки для свого життя.
Попри те, радянська спадщина ще досить сильно тримає зв’язок із на-
шим життям і також впливає на характер його розвитку. Поки одна ча-
стина суспільства усіляко засуджує радянське минуле, інша прихиль-
но ставиться до нього. Ба більше, позитивне чи негативне ставлення 
до радянського часу впливає на характер формування нашої сучасної 
ідентичності.

Історики називають таке явище – «минуле, що переслідує». Минуле, яке 
ми не осмислили до кінця, про яке не договорили до кінця і не знайшли 
консенсусу, повертається знову і знову, наче привид, і нагадує про себе 
у різний

Історичне середовище – це все, що є навколо нас. Люди, предмети, до-
кументи і матеріали преси, кожна частина населеного пункту, мікрора-
йону міста, де ми живемо, є свідченням нашого минулого. Це може бути 
як місцева сакральна споруда, так і розповідь Вашої бабусі про свої мо-
лоді роки, бруківка вулиці, по якій Ви ходите до школи, щоденник ва-
шого однолітка із минулого століття, міський міст чи старе дерево. Усі 
вони надають нам ресурс для дослідження.



Етнічна 
мозаїка 
України

ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ

На території України представлено близько ста етнічних 
спільнот. Всі вони є частиною українського соціуму та куль-
турного коду держави, адже тривалий час впливали й впли-
вають на історичні та культурні процеси нашої держави. 

Проте наразі інформаційна присутність етнічних спільнот є 
недостатньою й інформація про них поширюється переваж-
но в осередках їх проживання.

Розробка нового інформаційного сайту Асоціації «Нова 
Доба»

 Більше на сайті   http://ethnicmosaic.in.ua/page/pro_proekt/partneri_proektu.html



ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ

Сайт створено у рамках проекту «Громадянська освіта для відпо-
відального громадянства. Підготовка вчителів до впровадження 
громадянської освіти у школах України» у рамках програми До-
лучайся, що здійснюється ПАКТ в Україні та фінансується USAID.

Національні меншини, які входять у спілку «Рада національних 
спільнот України» (РНСУ), охоче підтримали ідею створення ос-
вітнього контенту про національні меншини.

Кількість тем для роликів – 8. Мова роликів – українська. Трива-
лість одного сюжету – до 5 хв. Завдяки проекту написано сцена-
рії про 8 етнічних меншин, один з них екранізований як пілотна 
серія (про німців). Ми у пошуку спонсорів на екранізацію решти 
сценаріїв і хочемо розширити охоплення проекту.



ДОХОДИ 2019 Сума, тис. грн
Залишок  з 2018 2150,7

 

Pact Inc 540,4
DVV International 476,1

Європейський центр ім. Г.Еккарта 151,9
Пасивні доходи 62,8

ВСЬОГО:  3381,9    

ВИТРАТИ 2019
Експерти, Автори матеріалів, Тренери та Доповідачі  

семінарів і конференцій
795,2

Відрахування до бюджету 409,7
Послуги зв’язку (телефон, інтернет) 11,5

Відрядження 8,3
Видавництво та поліграфія 267,9

Підтримка сайту 5,1
Витрати на організацію заходів (конференцій, семінарів, 

канцтовари та устаткування)
1486,2

Послуги банку 5,0
Адміністративні витрати 131,7

ВСЬОГО: 3120,6 
Залишок 261,3

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019
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