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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 суспільствознав-
чої 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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ці «Інтеграція через діалог».  
Програма освітньої, психологічної  
та інтеграційної допомоги дітям,  
які постраждали від збройного  
конфлікту на Сході України  
та анексії Криму 

Громадянська освіта  
для відповідального громадянства.
Впровадження громадянської освіти  
у шкільну програму

«SOS – історична пам’ятка». 
Досліджуємо і зберігаємо разом. 
Громадянська акція школярів  
України 

Історія моєї громади.  
Конкурс історичних  
пошукових проектів

Друга світова війна на уроках історії 
в школі. Розробка сучасного он-лайн 
підручника з історії Другої світової 
війни. 

«Образ Європи у часи змін» —
збірник матеріалів міжнародної 
конференції

«Друга світова війна на уроках  
історії в школі»
Інтерактивний онлайн-посібник  
для 10 (11) класу



Програма освітньої, психологічної та інтеграційної 
допомоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту 
на Сході України та анексії Криму

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. Локальні Центри громадянської освіти. Підтримка діяльності Локальних Центрів проекту з на-
дання освітньої, психологічної та інтеграційної підтримки дітям, які постраждали від збройного 
конфлікту на Сході України та анексії Криму.

 2. Арт-проект «Те, про що важко сказати». Проведення на базі освітніх і культурних установ різ-
них регіонів України виставки молодіжного арт-проекту, що має на меті сприяти формуванню у 
дітей почуття співпереживання та розуміння інших, подолання упередженого ставлення та сте-
реотипів щодо внутрішньо переміщених осіб у місцевих громадах.

 3. «Діалоги з друзями». Інформування дітей, котрі проживають на тимчасово окупованих терито-
ріях, про життя і перспективи молоді на території України. Розповіді підлітків про друзів, з якими 
їх розлучила або звела війна.

 4. «Освітній компас». Створення освітньо-консультативних центрів підготовки до ЗНО для дітей з 
тимчасово окупованих територій, які бажають продовжити навчання в Україні.

 5. DiaLogos online. Залучення дітей з числа цільових груп до участі на онлайн-платформі проекту 
через організацію проектів з громадянської освіти («Цікаві проекти») та професійних дистанцій-
них курсів.

 6. Молодіжні Академії. Проведення зустрічей, організація молодіжних екскурсій, експедицій, 
круглих столів на національному рівні для дітей з цільових груп проекту.

 7. Програма освітнього партнерства. Мета Програми – сприяти інтеграції українського суспіль-
ства шляхом налагодження співпраці та встановлення партнерських зв’язків між загальноосвітні-
ми навчальними закладами з лінії зіткнення та освітніми, культурними установами, суспільними 
інституціями з інших областей України.

 8. Досвід на перспективу. Підготовка на основі узагальненого досвіду проекту науково-методич-
ної платформи для роботи зі школярами у загальноосвітніх навчальних закладах.

Онлайн-платформа проекту: http://dialogos.org.ua

Інтеграція 
через діалог



Термін реалізації: січень 2016 р. – червень 2018 р.

Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» у партнерстві  
з ГО Учбово-методичний науково-інформаційний центр (УМНІЦ) за підтримки Європейської комісії

Інтеграція 
через діалог

за підтримки 
Європейського 
Союзу

Досягнення 2016–2017:
 � засновано та функціонує 33 Локальних Цен-

три громадянської освіти та 14 Центрів ос-
вітнього партнерства (школи, розташовані 
у населених пунктах на лінії збройного зітк-
нення);

 � відбулося 147 заходів з освітньої допомоги
дітям;

 � проведено 43 індивідуальні / групові психо-
логічні консультації та тренінги для дітей;

 � у рамках діяльності Локальних Центрів, було
проведено 148 інтеграційних заходів, у яких 
взяли участь 3456 школярів;

 � у рамках Центрів освітнього партнерства,
було залучено 133 учні та педагоги до 5 
заходів проекту;

 � проведено 12 Молодіжних Академій, у яких
взяли участь 502 дитини з різних регіонів 
України;

 � в рамках онлайн-складової проекту (http://
dialogos.org.ua) було проведено 4 сесії для 
313 учасників проекту.

 � професійний курс «Портретна фотографія
очима художника» залучив 82 учасників та 
учасниць.

 � до «Цікавих проектів» приєдналися 53 шко-
лярі / школярки.

 � арт-виставки проекту «Те, про що важко ска-
зати» було продемонстровано у 18 містах 
України. Їх відвідало понад 2800 гостей.



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

Онлайн-платформа курсу:  www.citizen.in.ua 

Термін реалізації: 1 вересня 2017 – 31 серпня 2018.

Проект здійснюється ВА «Нова Доба» за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках «Про-
грами сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнарод-
ного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.



Мета акції:
 � усвідомлення особистістю цінності історико-культурної спадщини місцевої громади,

необхідності її збереження чи відновлення;
 � стимулювати інтерес та дбайливе ставлення до її збереження;
 � розвиток партнерства молоді та громадськості у справі охорони

та популяризації історико-культурної спадщини.

Цільові групи: школярі та студенти віком від 14 до 17 років

Результати:
 � У 2017 р. до «SOS – історична пам’ятка» долучилися 350 учасників.
 � На адресу оргкомітету надійшла 21 групова робота.
 � 17–18 травня 2017 р. у м. Львів відбулася Молодіжна Академія

для 72 фіналістів громадянської акції.

Організатори: 
Львівська міська рада, кафедра історії України та етнокомунікації Національного університету 
«Львівська політехніка» у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних 
дисциплін «Нова Доба» у рамках європейської мережі молодіжних історичних конкурсів «EUSTORY»

Термін реалізації:  1 жовтня 2016 р. – 31 березня 2017 р.

SOS –
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА: 
ДОСЛІДЖУЄМО І ЗБЕРІГАЄМО РАЗОМ



Мета конкурсу
Привернути увагу до місцевої історії та допомог-
ти молодим людям краще зрозуміти методи істо-
ричного дослідження.

Завдання
Залучити молодь до історико-пошукової роботи, 
спрямованої на дослідження локальних історич-
них пам’яток, подій, постатей.

Концепція
Проведення досліджень на тему місцевої історії, 
збереження об’єктів культурної спадщини, орга-
нізація роботи місцевих музеїв, популяризація 
історичної минувшини, проведення мистецьких 
фестивалів – усе це не лише сприяє формуван-
ню національної чи локальної ідентичності, а й 
може дати поштовх розвитку місцевих громад. 
Саме громада, її минуле, її ідентичність, стають 
сьогодні визначальними, особливо у світлі про-
цесів децентралізації.

Можливості для учасників:
 � створення історичного бренду для своєї 

громади;
 � робота над командним історичним дослі-

дженням;
 � навички фахового вивчення історичного ми-

нулого;
 � представлення свого проекту широкій ауди-

торії,
 � реалізація проекту, спрямованого на попу-

ляризацію історії, збереження історичної 
спадщини;

 � внесок у формування локальної культури 
пам’яті.

У рамках організації конкурсу «Історія моєї гро-
мади» було проведено 3 семінари-тренінги для 
освітян – майбутніх тьюторів практичної частини 
історичного проекту у місцевих громадах:

 � 17–18 листопада, м. Київ
 � 24–25 листопада, м. Київ
 � 1–2 грудня, м. Київ

Історія моєї громади: 
Минуле для спільного 
майбутнього 

Конкурс історичних  
дослідницьких проектів  

для молоді  



ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА на уроках історії в школі. 
Сучасне осмислення та інноваційне викладання

Концепція
 � Для України з її складним історичним минулим, широкою палітрою культурно-

го й регіонального багатоманіття питання оцінки подій Другої світової війни та 
пам’яті про неї набувають важливого значення, особливо в сучасних умовах 
збройного конфлікту на Сході України та анексії Криму. 

Результати
 � Інтерактивний онлайн-посібник (детальніше – с. 10)
 � Науково-практична конференція «Друга світова війна на уроках історії в шко-

лі. Сучасне осмислення та інноваційне викладання» (Київський міський будинок 
учителя, м. Київ, 12 жовтня 2017 р.)

 � Дискусійна панель: «Друга світова війна і жертви тоталітаризму. Сучасне пере-
осмислення та виклики для історичної освіти» 
Моделі пам’яті про Другу світову війну в українському вимірі. Тематика військо-
вополонених, остарбайтерів та інших жертв війни.  
Історичний діалог між Україною і Польщею та перспективи історичного прими-
рення.
Історична освіта та події  Другої світової війни?  Які теми та які підходи  мають 
лежати в центрі історичної освіти дітей та молоді?
Історія Другої світової війни в інтегрованому курсі «Україна та світ».

Доповідачі
Костянтин Баханов, Владислав Гриневич, Ігор Ільюшин, Станіслав Кульчицький, 
Павло Полянський. Тетяна Бабенко, Наталія Голосова, Василь Дяків, Петро Кен-
дзьор, Олександра Козорог Наталія Маркусь, Людмила Махун, Павло Полян-
ський, Елла Ситник.

Учасники
117 викладачів історії, науковців, студентів історичних спеціальностей 
та зацікавлених в історії осіб.

Друга світова війна 
на уроках історії  
в школі   



Збірник матеріалів міжнародної конференції 
«Образ Європи у часи змін», що відбувалася  
25-26 листопада у м. Київ.

У книзі здійснюється дослідження, як образ Європи висвітлювався 
в минулому і як його розглядають сьогодні мешканці країн Східної 
Європи (Азербайджан, Білорусь, Вірменія,.Грузія, Молдова, Росія, 
Україна).
Автори роблять акцент на тому, які концепції образу Європи існу-
ють, як вони змінювалися з плином часу, якою мірою вони збіга-
ються чи розходяться з уявленнями про Європу в інших країнах.
Ці та інші питання, порушені у збірнику, є центральними як для Єв-
ропейського Союзу, так і для країн Східного Партнерства, котрі по-
ступово вдосконалюють процес європейської інтеграції.

Європа починається не з безвізового режиму,
а зі вміння бути людяними один до одного.

Хатія Деканоідзе
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