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ПРОЕКТИ 2010

Суспільна акція школярів України 
«Громадянин 2010»

«Разом на одній землі. Історія України 
Багатокультурна» 
Освітній симпозіум  вчителів історії 
України, науковців, національних громад 
України

Конкурс учнівських пошукових робіт 
«Слідами історії» на тему: 
«Україна – новий берег життя. 
Міграції в історії України»

«Відображення національної  
ідентичності та культурної 
різноманітності в історичній освіті»

Організаційно-структурні заходи 
Асоціації «Нова Доба»

Надходження та фінансові витрати 
Асоціації Нова Доба у 2010 році



СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ 
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2010»

Беручи участь у щорічній Акції 
«Громадянин 2010», 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. Київ.
Переможці акції «Громадянин 2010» 
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 2010»

• Проведення заключного 
етапу Суспільної акції школярів України 
«Громадянин 2010»

Кращі проекти представляло 33 
команди з різних регіонів України

14 травня 2010, Київ

План проведення заходу
9.00 – 11.00 «Молодь діє у місцевій 
громаді». Виставка учнівських 
суспільних проектів  

Майданчик біля пам’ятника М. Грушевському
11.00 - 12.30 Офіційна частина. 
Привітання учасників  Акції школярів 
України «Громадянин-2010»  

Київський будинок учителя, вул. Володимирська, 57
15.00 - 17.00 Екскурсії  до  Верховної 
Ради України 

Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5





СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ШКОЛЯРІВ 
УКРАЇНИ «ГРОМАДЯНИН 2010»

«ДЕСЯТЬ РОКІВ ЗГОДОМ»
Виступ Олі Грицун, учасниці «Громадянин - 2001» (м. Немирів Вінницька Оласть), 
на 10 Ювілейному Showcase Суспільної акції школярів України «Громадянин»

Я є представником від найперших учасників і переможців суспільної акції школярів 
України «Громадянин - 2001». Позаду вже не тільки шкільні, а й студентські роки, а тому 
з особливим задоволенням і відповідальністю хочу звернутись до сьогоднішніх учасників 
акції, юних палких сердець, що гідно продовжують цю чудову суспільно-корисну справу. 

Я переконана, що всі, хто сьогодні присутні на цьому святі – може й маленька, але 
найцінніша частина нашого суспільства. Бо ви – не байдужі! Вас турбує доля дітей-
безбатчинків з притулків, екологія ваших міст і сіл, ви переймаєтесь проблемами 
збереження архітектурних та історичних пам’яток та поширюєте правову освіту серед 
однолітків, ви насаджуєте сади, привертаєте увагу суспільства до нужденного життя 
інвалідів, повертаєте належну шану ветеранам війни  та остарбайтерам. Ви стукаєте 
– і вам відчиняють, і, можливо, в саме ті моменти у високих владних кабінетах 
зрушується з місця не один довголітній пласт проблем, бо ж як відомо істина 
промовляє саме устами дитини. 

Це ваші зусилля приборкують злочинність серед неповнолітніх на вулицях наших міст, 
заморожують сховища відходів ядерного палива, комп’ютеризують сільські школи, шумлять 
зеленими насадженнями біля очищених та збережених річок. 

Сьогодні нашій країні вкрай необхідні подібні акції. Молодь повинна здмухнути пил 
цинізму з таких слів як патріотизм, суспільно-корисна справа, громадянський 
обов’язок. Жодна політика не буде ефективною, поки ці поняття не проростуть зерном 
істини у серці кожної молодої людини. 

Молоді властиве прагнення до самовираження. Багато підлітків, охоплені бажанням 
будь-яким чином вирізнитись з натовпу, об’єднуються в неформальні групи. Прикро 
спостерігати, як ці юні паростки, не встигнувши розвинутись, морально деградують, 
уражені тлею байдужості та ліні. А час – категорія швидкоплинна. І тільки від нашого 
сьогоднішнього вибору залежить понесе ріка життя кожного широким чистим руслом чи 
заклякнемо в болоті інертності й бездіяльності. 

Будьмо пильними! Бо попереду широка життєва дорога і перший слід на ній має 
бути впевненим і вагомим. Будьмо свідомими й толерантними! Хто ж як не ми має бути 
обличчям демократичних досягнень нашої держави на міжнародній арені. 

У свій час мені випала висока честь представляти Україну на міжнародному 
молодіжному форумі у Німеччині. Окрім прекрасних вражень від організації заходу, 
великого задоволення від спілкування з молоддю Польщі, Німеччини, Латвії, Англії, я 
привезла на рідну землю ще один безцінний скарб – це впевнене переконання в тому, що 
ми, учасники акції «Громадянин», не поодиноке явище. Ми – частина багато чисельного 
міжнародного руху, який в кожній окремій країні має свою назву, але є спільним за суттю: 
громадянин– це палке, гаряче серце, віддане своїй державі і своєму народові. Це 
щира, зацікавлена, позбавлена егоїзму людина, здатна до конкретних корисних 
справ в ім’я громади. 

Шановні юні однодумці. Гадаю висловлю спільну думку, промовивши щирі слова подяки 
нашим вчителям-консультантам, які разом з нами проживали ціле життя над кожним 
проектом. Згуртувати, націлити, створити ділову й творчу атмосферу, допомогти 
вирішити сотні проблем, відповісти на безліч питань і увесь час тримати руку на пульсі 
роботи – щоб не втратили інтерес, щоб повірили у свої сили – таке під силу тільки дуже 
самовідданим й талановитим людям. Такими вони і є, наші старші друзі. 

Слова подяки також хочу висловити організаторам та членам Всеукраїнської 
асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба».

Ви – творці свідомого громадянина, людини нової формації, якій не байдуже в якій 
країні вона живе, яка володіє потужним патріотичним потенціалом. Ціною ваших 
об’єднаних зусиль проект «Громадянин» протягом 10 років виховав цілу плеяду 
соціально-активної, свідомої, демократичної молоді. 

Я пишаюсь тим, що суспільна акція «Громадянин» була однією з яскравих сторінок 
мого життя і впевнена, що ця потужна інтелектуальна організація виплекає ще не 
одне юне, патріотичне, суспільно-активне покоління для нашої Батьківщини.



«РАЗОМ НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ
Історія України Багатокультурна»

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

Партнери проекту: 
Європейська асоціація викладачів 
історії «EUROCLIO» 
Європейська комісія
Міжнародна мережа молодіжних 
історичних конкурсів «EUSTORY»



«РАЗОМ НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ
Історія України Багатокультурна»

• Сесія
 «Багатокультурна історія  України» – 

освітня ініціатива щодо інтеграції історії національних 
меншин у систему історичної освіти 

Модератори – Станіслав Кульчицький, Петро 
Кендзьор

• Сесія
«Актуальні питання розвитку історичної освіти у ракурсі 
становлення  громадянського суспільства в Україні» 

Модератори – Костянтин Баханов, Олександр Удод
• Сесія 

«Історія національних меншин як 
проблема змісту сучасної шкільної історичної освіти»

Модератори – Віктор Мисан, Ігор Гирич
• Сесія

«Основні напрями інтеграції історії національних 
меншин у систему історичної освіти.  
Підготовка Рекомендацій Круглого столу»

Модератор – Поліна Вербицька
ДОПОВІДІ:
Асламова Тетяна

Херсонський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти

Бакуліна Наталія
Громадська рада  при МОН України

Баханов Костянтин Олексійович 
Бердянський педагогічний університет

Бекирова Гульнара
Асоціація кримсько-татарських істориків

Боднарюк Микола Іванович
Румунське культурне товаристов

Божеску Ауріка 
Об’єднання  “Румунська спільнота України”

Вербицька Поліна
Виконавчий директор ВА  «Нова Доба»

Верстюк Владислав Федорович
Інститут національної памяті України

Гирич Ігор
Інститут археографії НАН України

Гнатюк Олександра 
Радник Посольства республіки Польща в Україні

Гриневич Тарас
Польське культурне товариство

Драгнєва Світлана 
Асоціація богарських національно-культурних товариств та 
організацій України

Ермакова Ольга Анатольевна
Історик, член организации “Русская школа”, м.Саки, Крим

Єрмошкін Сергій
Культурне товариство ромів України



Асоціація «Нова Доба»
Ковач Леся Леонідівна 

Інститут етнонаціональних досліджень НАН України
Кожем’яка О.Л.

Школда №37 м.Донецьк
Козорог О.Г. 

Гімназія м. Дніпродзержинськ
Комаров Юрій

 Ліцей Лідер. М. Київ
Кондряков Александр Николаевич, 

Голова организації “Русская школа”, м. Киів;
Корнієнко М.М.

   Школа № м.Харків
Костюк Ірина 

Львівський  обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти

Кочан Наталія Іванівна 
Інститут етнонаціональних досліджень НАН України

Кульчицький Станіслав 
Інститут історії України Національна академія наук

Лєнчовська   Анна
Конгрес національних громад України.

Ляшенко Олексій Олексійович 
Інститут етнонаціональних досліджень НАН України

Макаренко Наталія Юріївна 
Інститут етнонаціональних досліджень НАН України

Масловська Аліна Вікторівна  
Молдавське культурне товариство

Мисан В.О.
Університет ім. Демянчука м. Рівне

Мисик Ірина Георгіївна  
Культурне товариство ромів України

Ніколаєць Юрій Олексійович 
Інститут етнонаціональних досліджень НАН України

Педан-Слєпухіна О.Л.
Школа №68 м. Львів 

Товт Михайло Михайлович
Угорське Культурне товариство, 
Старший науковий співробітник Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Фєтєску Анатолій Семенович   
Молдавське культурне товариство

Хлопек Адам Броніславович 
Голова Спілки вчителів полоністів України (Федерація 
польських організації в Україні)

Хорунжа  Тетяна 
Грецьке культурне товариство. Конгрес національних 
громад України.

Якубова Лариса  
Інститут історії України Національна академія наук 

Калакура Олег Ярославович  
Інститут етнонаціональних досліджень НАН України

Келер Олексій Миколайович
Німецьке культурне товариство 

Кендзьор П.І.

«РАЗОМ НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ
Історія України Багатокультурна»



КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ 
ПОШУКОВИХ РОБІТ «СЛІДАМИ 
ІСТОРІЇ» НА ТЕМУ: «УКРАЇНА – 
НОВИЙ БЕРЕГ ЖИТТЯ. МІГРАЦІЇ 

В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»

Проведення  у 2010- 2011 рр. 
Сьомого Всеукраїнського конкурсу 
учнівських пошукових робіт 
«Слідами історії» 
на тему: 
«Україна – новий берег життя. 
Міграції в історії України»

Партнери проекту: 
Європейська асоціація викладачів 
історії «EUROCLIO»
Європейська комісія
Міжнародна мережа молодіжних 
історичних конкурсів «EUSTORY»



КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ ПОШУКОВИХ 
РОБІТ «СЛІДАМИ ІСТОРІЇ»

• Церемонія нагородження переможців 
конкурсу

У цьому заході взяли участь школярі 
із різних регіонів України, вчителі 
консультанти (25 команд), а також 
запрошені гості – представники 
Міністерства освіти і науки України, 
Академії педагогічних наук України, 
Національної академії Наук інших 
державних установ та громадських 
організацій України. 

16 квітня  2010, Київський будинок вчителя



«ВІДОБРАЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ  ІДЕНТИЧНОСТІ 

ТА КУЛЬТУРНОЇ 
РІЗНОМАНІТНОСТІ В 

ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ»

ЛІТНЯ ШКОЛА для студентів 
педагогічних університетів та 
молодих вчителів України.

Підготовка молодих вчителів та студентів 
педагогічних університетів України до 
практичного застосування  інноваційних
методів громадянської освіти.

4-7 липня 2010
м. Львів (с. Басівка. Готель Гранд резорт)

Партнери проекту: 
Посольство Королівства Нідерландів в 
Україні



«ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОЇ 

РІЗНОМАНІТНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ»

ПРОГРАМА ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

4 липня
13-30 - 14-15 Відкриття Літньої школи

Петро Кендзьор. (м. Львів) 
Дарія Свиридова (м. Ялта)

14-30 - 16-00  Інтеркультурний підхід в 
історичній освіті. Розвиток критичного мислення 
при вивченні історичних джерел

Поліна Вербицька ( м. Львів) 
Віктор Мисан (м. Рівне)  

16-30 - 18-00  Бути приналежним до 
спільноти. Міжетнічні стереотипи та 
упередження

Дарія Свиридова, 
Оля Скрипник (м Ялта)

18-15 - 19-00  Дослідження історії шляхом 
організації проектної діяльності 

Петро Кендзьор
20-00 Успішна комунікація як запорука 
демократичного багатокультурного 
суспільства 

Діана Терещук, 
Іван Шустак, 

Саківський Ігор (м. Тернопіль) 

5 липня 
8-30 - 10-30 Уроки історії та права людини 

Сара Пенінгс, 
Марія Фрізе (Німеччина)  

Соціальний клімат у класі та попередження 
насильства

Тіне Кляйнерт (Німеччина)
11-00 -13-00 Соціальний клімат у класі та 
попередження насильства

Тіне Кляйнерт (Німеччина) 
Уроки історії та права людини 

Сара Пенінгс, 
Марія Фрізе (Німеччина)



14-00 -14-45 Офіційний візит до Львіської 
міської ради 
15-45 -18-30 Львів багатокультурний. 
Національні меншини у Львові та їхня історія.  
Робота у 4 групах (Вірменська, єврейська, 
польська та російська громади)

6 липня
9-00 -11-30 Психологічні основи ефективного 
міжкультурного спілкування

Аня Лєнчовська (м. Київ) 
12-00 - 13-30  Україна як багатокультурний 
простір співжиття народів

Наталя Голосова (м. Львів)
13-30 -14-30 Обід 
14-30 -17-00 Історія багатокультурна. 
Підготовка проектів. Робота в групах 

Модератори: Сашко Гурбич  
(м. Бердянськ), Оля Скрипник  
(м. Ялта), Вікторія Чорнописька,  
Іван Шустак (м. Тернопіль), Інна Сазонова  
(м. Харків),  
Ліза Литвиненко (м. Київ)  
Альберт Венгер (м. Дніпропетровськ)

17-00 Історія багатокультурна. 
Фінальна презентація молодіжних проектів

7 липня
9-30 - 11-00 Навчання історії шляхом 
використання контроверсійних джерел.   

Юрій Комаров (м. Київ)
11-30 - 13-00  Підведення підсумків Літньої 
школи. Планування подальшої співпраці 

 Петро Кендзьор, Дарія Свиридова

«ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОЇ 

РІЗНОМАНІТНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ»



• Річна науково-практична 
конференція  асоціації  «Нова 
Доба» на тему: «Формування 
громадянських цінностей учнівської 
молоді засобами суспільних 
дисциплін»
29 травня 2010
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 2010                
Залишок  з 2009
Cівітас
Представництво 
Європейської комісії
Посольство Нідерландів
Пасивні доходи

ВСЬОГО:

ВИТРАТИ 2010
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 2010 РІК

Сума, тис. грн               
168.4
51,0

386,2

20,4
0,7

626,7

Сума, тис. грн

65,8

41,2

7,9

63,8

44,6

54,7

15,7

171,4

2,9
68,7
43,6

580,3 

46,4 


