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Місія проекту – підтримка сталого розвитку 
громадянського суспільства за допомогою 
поширення знань про освіту для 
демократичного громадянства та освіту з прав 
людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через: 
 систему навчання державних службовців 

і посадових осіб місцевого 
самоврядування; 

 систему післядипломної педагогічної 
освіти. 

 



  
Проект передбачає поглиблену 

імплементацію ОДГ/ОПЛ 
 для досягнення наступних цілей: 

впровадження відповідного навчального курсу в освітні 
програми для підвищення кваліфікації учителів, 
керівників шкіл, державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування; 

посилення місцевого самоврядування за допомогою 
підтримки демократичних освітніх установ; 

реалізацію принципів «доброго врядування» шляхом 
поширення знань з ОДГ/ОПЛ серед  державних 
службовців; 

активізацію національної дискусії щодо демократичного 
громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ. 



Виконавці та партнери проекту 

Відповідальний виконавець проекту:  
Центр міжнародних проектів в освіті  
Цюріхського педагогічного університету 

Національна академія  
державного управління при 
Президентові України 

 

Загальнонаціональне 
впровадження 
компонента 1 

та координація проекту 

Впровадження 
компонентів 2 та 3 

в 6 нових пілотних областях 

Співвиконавці проекту  

Донор проекту: Швейцарська конфедерація  

Обласні інститути 
післядипломної 
педагогічної освіти:  
Одеської та Київської 
областей   

Обласні інститути післядипломної 
педагогічної освіти:  
Львівської,  
Івано-Франківської, Херсонської,  
Дніпропетровської, Полтавської  
та Луганської областей   



Інституційна структура впровадження проекту 



 Школа – влада - громада 

Більше 8 400 учителів та понад 855 керівників шкіл Київської та 
Одеської областей підвищили свою кваліфікацію в рамках 
професійних програм та модулів з ОДГ/ОПЛ. 

Більше 160 000 учнів шкіл Київської та Одеської областей 
розпочали навчання на уроках з ОДГ/ОПЛ 

 174 пілотні школи разом з місцевою громадою та місцевою 
владою започаткували понад 100 спільних проектів. 

У рамках проекту підготовлено 110 майстер-тренерів з 
ОДГ/ОПЛ. Ще 162 майстер-тренери з 6 нових пілотних регіонів 
закінчать підготовку до кінця 2016 року. 

Більше 13 000 державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування свою кваліфікацію в рамках 
професійних програм з розвитку громадянських 
компетентностей в 23 регіонах України  

 



 Компонент 1 «Державні службовці» 

РЕАЛІЗОВАНО У 2014-2016 РОКАХ: 
 Проведено 9 3-денних семінарів-тренінгів з підготовки майстер-

тренерів для державних службовців (ДС) та посадових осіб місцевого 
самоврядування (ПОМС). 

 Підготовлено 64 майстер-тренера для державних службовців та ПОМС 
з 23 обласних центрів підвищення кваліфікації. 

 Модулі для державних службовців та ПОМС з розвитку громадянських 
копметентностей впроваджено у навчальні програми 23 обласних 
центрів підвищення кваліфікації. 

 У 2015-2016 роках у рамках Проекту пройшли навчання за 
професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами 
тематичних короткострокових семінарів, тематичних постійно діючих 
семінарів і тренінгів більше 13 000 державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування всіх категорій посад. 

 Підготовлено методичний посібник для державних службовців і 
посадовців місцевого самоврядування. 

 Положення щодо розвитку громадянських компетентностей включено у 
Вимоги до структури і змісту професійних програм підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджені Мінюстом 
України, 16.04.2015 р. 

 Рекомендації експертів проекту враховані при розробці Закону України 
«Про державну службу» (набув чинності у 2016 р.) та Правил етичної 
поведінки державних службовців (затверджені КМУ, 11.02.2016 р.). 

Впровадження ОДГ/ОПЛ  у систему підготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців  
і посадових осіб місцевого самоврядування в України 



 Компонент 2 «Керівники шкіл» 

РЕАЛІЗОВАНО У 2014-2016 РОКАХ: 
 Підготовлено 20 майстер-тренерів для керівників шкіл Київської та 

Одеської областей; 
 Навчання в рамках професійних програм підвищення кваліфікації 

та модулів пройшли понад 855 керівників шкіл Київської та 
Одеської областей. 

 Проведено тренінги для представників всіх районних методичних 
кабінетів та управлінь освіти Київської та Одеської областей. 

 Завершено перший етап підготовки 84 нових регіональних 
майстер-тренерів у Львівській, Івано-Франківській, Херсонській, 
Дніпропетровській, Полтавській та Луганській областях; 

 Пакет програм з ОДГ/ОПЛ для керівників шкіл включено у 
навчальні програми КВНЗ  КОР «Академія неперервної освіти» та 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; 

 Всього в рамках компоненту проведено понад 21 семінар-тренінг 
у 8 областях України. 

Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему підготовки 
та підвищення кваліфікації керівників шкіл в Київській та 
Одеській областях, а також в Одеській, Київській, Львівській,  
Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській 
та Луганській областях 



 Компонент 3 «Учителі» 

РЕАЛІЗОВАНО В 2014-2016 РОКАХ : 
 Підготовлено 29 майстер-тренерів для учителів Київської та 

Одеської областей; 
 Завершено перший етап підготовки 78 нових регіональних 

майстер-тренерів у Львівській, Івано-Франківській, Херсонській, 
Дніпропетровській, Полтавській та Луганській областях; 

 Навчання в рамках професійних програм підвищення кваліфікації 
модулів пройшли понад 8400 учителів Київської та Одеської 
областей. 

 Пакет програм з ОДГ/ОПЛ для учителів включено у навчальні 
програми КВНЗ  КОР «Академія неперервної освіти» та Одеського 
обласного інституту удосконалення вчителів; 

 Всього в рамках компоненту проведено понад 25 семінарів-
тренінгів у 8 областях України. 

Впровадження ОДГ/ОПЛ  у систему підготовки 
та підвищення кваліфікації учителів у Київській та Одеській 
областях, а також в Одеській, Київській, Львівській,  
Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській 
та Луганській областях 
 



 Комунікативні заходи та синергія 
РЕАЛІЗОВАНО У 2014-2016 РОКАХ: 
 Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 

участь «Розвиток громадянських компетентностей дорослих в 
Україні» (200 учасників, 17-18 березня 2016 року). 

 Прес-конференція щодо презентації результатів впровадження 
проекту «Розвиток громадянських компетентностей дорослих в 
Україні. Чому це важливо?» (17 березня 2016 року). 

 Установчий круглий стіл з представниками Херсонської, 
Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-франківської  та 
Луганської областей щодо перспектив подальшого впровадження 
проекту (16 березня 2016 року). 

 Круглі столи щодо обговорення подальших  перспектив 
впровадження проекту в Київській та Одеській областях (16 
березня 2016 року). 

 Круглий стіл «Розвиток громадянських компетентностей дорослих 
в Україні: проблеми і перспективи» в рамках «Міжнародних днів 
освіти дорослих на Львівщині», що організовано у співпраці 
проекту DOCCU та Представництва «Німецьке об’єднання 
народних університетів» DVV International в Україні (6 жовтня 2015 
року). 

 Синергія з ГО «Агенція розвитку освітньої політики» в частині 
розповсюдження підручників з ОДГ/ОПЛ під час заходів з 
громадянської освіти, які проводить агенція. Експерти проекту 
презентували цілі та досягнення проекту DOCCU під час 
численних круглих столів та конференцій, які організовувала 
агенція. 

 У рамках проекту підготовлено більше 280 публікацій: статей, тез 
виступів, інформаційних публікацій. 



 Елементи сталого розвитку проекту 

КОМПОНЕНТ «ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ»: 
 Включення модулів з розвитку громадянських компетентностей  у навчальні 

програми всіх обласних центрів підвищення кваліфікації ДС та ПОМС в 
Україні. 

 Включення положень щодо розвитку громадянських компетентностей у 
Вимоги до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад ,затверджені Мінюстом України, 16.04.2015 р. 

 Рекомендації експертів проекту враховані при розробці Правил етичної 
поведінки державних службовців (затверджені КМУ, 11.02.2016 р.) та Закону 
України «Про державну службу» (набув чинності у 2016 р.). 

КОМПОНЕНТИ «КЕРІВНИКИ ШКІЛ» ТА «УЧИТЕЛІ»: 
 Включення професійних курсів підвищення кваліфікації з освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини у навчальні програми 
пілотних інститутів (6-, 12-, 24- та 72-год.). 

 Включення положень щодо розвитку громадянських компетентностей у 
Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
(затверджена у 16.06.2015 р.). 

 Рекомендації експертів проекту враховані при розробці проекту Закону 
України «Про освіту».  

 Включення громадянської компетентності у новий державний стандарт 
базової і повної загальної середньої освіти. 

НАСКРІЗНІ КОМПОНЕНТИ: 
 Розроблена та працює е-платформа проекту та сайт doccu.in.ua. 
 Надруковано та розповсюджено більше 9000 посібників з ОДГ/ОПЛ. 
 Всі навчальні матеріали, підготовлені в рамках проекту доступні для 

вільного завантаження на сайті проекту www.doccu.in.ua, в он-лайн 
бібліотеках, на освітніх ресурсах, а також на сайті Ради Європи 
http://www.coe.int/en/web/edc/publications. Переклади  українською широко 
використовуються та впроваджуються в рамках проектної синергії. 
переклади російською друкуються і використовуються у багатьох країнах 
СНД. 

http://www.doccu.in.ua/
http://www.coe.int/en/web/edc/publications


Електронна платформа для дистанційного навчання  
та портал «Розвиток громадянських компетентносстей в Україні»   

РЕАЛІЗОВАНО У 2014-2016 РОКАХ 
- Проектна платформа SharePoint на базі derzhava.in.ua 

розроблена та використовується: www.doccu.inf.ua. 
- Створено платформу для дистанційного навчання 

www.doccu.academy.gov.ua. 
- Імплементовано курс дистанційного навчання з ОДГ/ОПЛ 

для всіх груп учасників. 
- Проведено анкетування учасників семінарів он-лайн. 
- Створено та наповнюється портал «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні» www.doccu.in.ua. 
- З березня 2016 року портал відвідало більше 32 тисяч 

відвідувачів, які здійснили понад 5000 скачувань посібників. 
- Створення україномовної сторінки www.living-democracy.com 

(буде завершено до 2016 року). 
 

http://doccu.in.ua 

http://doccu.inf.ua 

http://www.doccu.inf.ua/
http://www.doccu.academy.gov.ua/
http://www.doccu.in.ua/
http://www.living-democracy.com/


 Переклад та адаптація посібників Ради Європи Томи IV 
– VI з серії «Живемо в демократії». 

 Підготовка та видання методичного посібника з 
прикладами кращих практик для тренерів системи 
підвищення кваліфікації державних службовців та 
представників місцевого самоврядування. 

 Видання та розповсюдження понад 9000 посібників з 
ОДГ/ОПЛ: Томи I – ІІI з серії «Живемо в демократії», 
Демократичне врядування в школі, Посібник з 
ОДГ/ОПЛ для системи підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів тощо. 

 
 

 Публікації  



Впровадження проекту в Україні  



 
Національна академія державного управління 

 при Президентові України 
м. Київ, вул. Е. Потье, 20, каб. 410 

Тел./факс: (044) 455-69-00 
 

Інтернет сторінка: doccu.in.ua 
Ел. пошта: doccu@doccu.in.ua 

 

mailto:nadu_osvita@ukr.net
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