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

SOS – історична пам’ятка:  
досліджуємо і зберігаємо разом
Акція школярів України

Громадянська освіта  
для відповідального громадянства
Впровадження громадянської освіти  
у шкільну програму.  
Підготовка вчителів до викладання 
громадянської освіти

Історія моєї громади 
Конкурс історичних  
пошукових проектів

Громадянське суспільство  
у часи збройного протистояння
Міжнародна конференція педагогів  
та науковців

Фінансовий звіт



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 надання освітньої, психологічної та 
інтеграційної підтримки дітям, які постраж-
дали від збройного конфлікту на Сході Украї-
ни та анексії Криму.

 2. Арт-проект «Те, про що важко сказати». 
Проведення на базі освітніх і культурних уста-
нов різних регіонів України виставки моло-
діжного арт-проекту, що має на меті сприяти 
формуванню у дітей почуття співпереживан-
ня та розуміння інших, подолання упередже-
ного ставлення та стереотипів щодо внутріш-
ньо переміщених осіб у місцевих громадах.

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

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

 5. DiaLogos online. Залучення дітей з числа ці-
льових груп до участі на онлайн-платформі 
проекту через організацію проектів з грома-
дянської освіти («Цікаві проекти») та профе-
сійних дистанційних курсів.

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

 7. Програма освітнього партнерства. Мета 
Програми – сприяти інтеграції українського 
суспільства шляхом налагодження співпраці 
та встановлення партнерських зв’язків між 
загальноосвітніми навчальними закладами 
з лінії зіткнення та освітніми, культурними 
установами, суспільними інституціями з ін-
ших областей України.

 8. Досвід на перспективу. Підготовка на основі 
узагальненого досвіду проекту науково-ме-
тодичної платформи для роботи зі школяра-
ми у загальноосвітніх навчальних закладах.

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

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

Інтеграція 
через діалог

http://dialogos.org.ua


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

Київ 
26–27 січня 
2018 р. 
35 учасників

У світі медіа. 
Історія, яку 
створюємо ми
Учасники обговорили майбутнє видання проекту «(Не)дитячий погляд 
на війну» та важливість представлення широкому загалу життєвих істо-
рій тих, хто постраждав від збройного конфлікту у східних областях 
України та анексії Криму.
Після цього, школярі об’єдналися у команди, т. зв. «редакторські колек-
тиви» для розробки і подальшої презентації власних інформаційних ви-
дань. Учасники Академії отримали змогу відчути себе в ролі журналістів 
та поспілкуватися зі спеціалістами у сфері мас-медіа, взявши участь у 
прес-конференції інформаційного агентства УНІАН.

МОЛОДІЖНІ АКАДЕМІЇ 2018



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

Цінності людини 
крізь призму 
часу та простору
Учасники обговорили майбутнє видання проекту «(Не)дитячий погляд 
на війну» та важливість представлення широкому загалу життєвих 
істо рій тих, хто постраждав від збройного конфлікту у східних облас-
тях України та анексії Криму.
Після цього, школярі об’єдналися у команди, т. зв. «редакторські ко-
лективи» для розробки і подальшої презентації власних інформацій-
них видань. Учасники Академії отримали змогу відчути себе в ролі 
журналістів та поспілкуватися зі спеціалістами у сфері мас-медіа, взяв-
ши участь у прес-конференції інформаційного агентства УНІАН.

Київ  
16–17 березня 
2018 р.
41 учасник

МОЛОДІЖНІ АКАДЕМІЇ 2018



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

Бути громадянином 
України: мій вимір

На Молодіжну Академію було запрошено учасників онлайн-курсу «Бути 
громадянином України: мій вимір», що тривав упродовж 23–31березня 
2018 р. на веб-порталі проекту «Інтеграція через діалог». До них також 
долучилися декілька фіналістів всеукраїнського (анти)конкурсу «(Не)
дитячий погляд на війну».

Київ 
20–21 квітня 
2018 року 
45 учасників

МОЛОДІЖНІ АКАДЕМІЇ 2018



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

ІСТОРІЯ  
МОЄЇ  ІНТЕГРАЦІЇ 

31 ТРАВНЯ –  
1 ЧЕРВНЯ 2018 

РОКУ  
М. КИЇВ 

 59 УЧАСНИКІВ

До заходу було залучено найбільш активних учас-
ників за час діяльності проекту «Інтеграція через 
діалог». Серед запрошених учасників були також 
автори збірника життєвих історій «(Не)дитячий 
погляд на війну», партнери проекту (УМНІЦ), Ко-
ординатори Локальних Центрів громадянської 
освіти і Центрів освітнього партнерства, Спеціа-
лістів, представники ЗМІ.

31 травня 2018 р. у конференц-залі Admiral Hall 
відбулася презентація збірника життєвих історій 
«(Не)дитячий погляд на війну», авторами якого 

стали діти, які постраждали від збройного кон-
флікту на Сході України та анексії Криму. 

1 червня 2018 р. учасники Молодіжної Академії з 
числа цільових груп проекту в супроводі декіль-
кох педагогів здійснили візит до Верховної Ради 
України. Під час екскурсії присутні ознайомилися 
з історією самої будівлі, особливостями розвитку 
і прояву української державності від 1939 р. і до 
сьогодні.

МОЛОДІЖНІ АКАДЕМІЇ 2018



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»

SOS – історична 
пам’ятка:  
досліджуємо  
і зберігаємо разом

КОНКУРС 2018

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



Громадянська 
освіта для 
відповідального 
громадянства   

КУРС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

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). 



 № Місто Дата Партнери Кількіс ть 
учасників

1 Київ 13 вересня Наукова бібліотека ім. В. Сухомлинського 19

2 Львів 18 вересня Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

25

3 Луцьк 8 жовтня Волинський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

37

4 Запоріжжя  9 жовтня Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

76

5 Херсон 10 жовтня Херсонська академія неперервної освіти 36
6 Миколаїв 11 жовтня Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти
51

7 Сєвєродонецьк 22 жовтня Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради 21

8 Бахмут 23 жовтня Відділ освіти Бахмутської районної державної 
адміністрації, Міський методичний кабінет 
Управління освіти Бахмутської міської ради.

20

9 Краматорськ 24 жовтня Донецький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

53

10 Полтава 25 жовтня Полтавський обласний інститут післядиплоиної 
педагогічної освіти

26

11 Одеса 30 жовтня КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради»

52

12 Хмельницький 30 жовтня Хмельницький обласний інститут після дип-
ломної педагогічної освіти, Департамент освіти 
та науки Хмельницької міської ради

39

13 Дніпро 30 жовтня Дніпровська академія неперервної освіти 20
14 Івано-Франківськ 1 листопада  Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти
26

15 Київ 1 листопада НМЦ гуманітарної освіти і виховання ІППО 
Київського університету імені Бориса Грінченка, 
спеціалізована школа №250 Деснянського 
району м.Києва

13

16 Чернігів 8 листопада Чернігівський ОІППО ім. К. Ушинського 34
17 Рівне 22 листопада  Рівненський міський науково-методичний центр 

освіти
34

18 Біла Церква 28 листопада Київський обласний інститут післядипломної 
освіти для педагогічних кадрів

45

19 Конотоп 17 листопада Міське управління освіти м. Конотоп 13
20 Суми 5 грудня Сумський інститут післядипломної педагогічної 

освіти
38

21 Харків 10 грудня Харківська академія неперервної освіти 40

НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 2018



Назва вебінару / Дата / Посилання

Вебінар № 1.
ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

30.08.18.
https://www.youtube.com/watch?v=VzWdsfyQrdQ

Вебінар №2. 
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

20.09.18.
https://www.youtube.com/watch?v=A7oDEzEo04g

Вебінар № 3 
ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

https://www.youtube.com/watch?v=7VSb_1gMEAs

Вебінар № 4 
ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО  

ТА ЙОГО ЦІННОСТІ
27.11.18.

https://www.youtube.com/watch?v=b77hLos1r2o

Вебінар з оцінювання  
у громадянській освіті

19.12.18.
https://www.youtube.com/watch?v=kGf6Cpu4SnE

ВЕБІНАРИ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=A7oDEzEo04g
https://www.youtube.com/watch?v=7VSb_1gMEAs
https://www.youtube.com/watch?v=VzWdsfyQrdQ
https://www.youtube.com/watch?v=kGf6Cpu4SnE
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2017–2018

Представництво DVV International в Україні,  
у партнерстві із Всеукраїнською асоціацією ви-
кладачів історії “Нова Доба”, європейською ме-
режею EUSTORY, Koerber Stiftung,  за фінансової 
підтримки Федерального Міністерства закор-
донних справ Німеччини, та за організаційної 
підтримки Міністерства освіти і науки Украї-
ни провело конкурс історичних проектів для  
молоді.
У конкурсі брали участь молоді люди віком від 
14  до 18 років. Вони об’єднались у команди та 
дослідили минуле своїх міст та містечок. Кон-
курс мав на меті привернути увагу до місцевої 
історії та допомогти молодим людям краще зро-
зуміти методи історичного дослідження.

Свої роботи до конкурсу подало 288 команд із 
різних регіонів України. З них було відібрано  
12 найкращих. До журі конкурсу увійшли відомі 
історики та журналісти: Ярослав Грицак, Оксана 
Кісь, Данило Яневський та Тетяна Себта.

Відмінність конкурсу полягала у тому, що крім 
досліджень, учасники мали подати пропозиції 
щодо того, як їхні дослідження можна викори-
стати для розвитку місцевої культури пам’яті.

Переможці конкурсу отримують фінансування 
на реалізацію власних ідей і популяризацію сво-
їх досліджень. Це, зокрема, створення путівника 
по рідному мікрорайону чи містечку, створення 
музею села, інтерактивної виставки, мобільного 
додатку з міським квестом, та інше.
З роботами переможців можна ознайомитись за  
посиланням.

КОНКУРС 2018

Конкурс історичних  
пошукових проектів  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QCcpMKVBiJcSpEMF-eCjgr26ETHRkOdqjV3KoRSpEDQ/edit#gid=979995535


Громадянське 
суспільство  

у часи збройного 
протистояння 

У співпраці 
з Інститутом Екккерта

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2018

Міжнародна 
конференція

7–8 грудня 
2018 року



МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2018

У співпраці 
з Інститутом Екккерта



ДОХОДИ 2018 Сума, тис. грн
Залишок  з 2017 2664,5

 

Pact Inc 3373,9
Європейський центр ім. Г.Еккарта 438,3

Пасивні доходи 52,6
ВСЬОГО:  6529,3

ВИТРАТИ 2018 Сума, тис. грн. 
Експерти, Автори матеріалів, Тренери та Доповідачі  

семінарів і конференцій
462,1

Відрахування до бюджету 238,2
Послуги зв’язку (телефон, інтернет) 18,5

Відрядження 48,3
Канцтовари та устаткування 183,3

Видавництво та поліграфія 717,1
Підтримка сайту 171,1

Витрати на організацію заходів (конференцій, семінарів) 1558,5
Послуги банку 15,8

Адміністративні витрати 637,2
Відрахування до бюджету 328,4

ВСЬОГО: 4378,5
Залишок 2150,7

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018
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