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Паспорт проекту 
 

Назва проекту Швейцарсько-український проект “Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні” (DOCCU)  

Сайт http://doccu.in.ua 

Донор Швейцарська Конфедерація через 

Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва  (ШАРС) / 

Виконавець 

проекту 

Центр міжнародних проектів Цюріхського педагогічного 

університету  
 

Координатор впровадження в Україні - Національна академія 

державного управління при Президентові України 

Бенефіціари  Національне агентство України з питань державної служби 

(компонент 1 “Державні службовці”: загальнонаціональне,  

регіональне та місцеве впровадження) 
 

Міністерство освіти і науки України (компонент 2 “Директори 

шкіл” і компонент 3 “Учителі”: регіональне та місцеве 

впровадження) 

Реципієнти 

проекту: 

 

 

 

 

Партнери 

проекту: 

- Національна академія державного управління при Президентові 

України, Київ (НАДУ). 

- Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів (КОІПОПК). 

- Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (ООІВУ) 
 

Рада проекту: 

- Міністерство освіти і науки України 

- Національне агентство України з питань державної служби 

- Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти 

- Національна академія педагогічних наук України 

Терміни 

впровадження 

проекту 

Проект здійснюватиметься у 2 фази: 

вересень 2013 р. - вересень 2015 р. (I фаза) 

вересень 2015 р. – грудень  2017 р. (ІІ фаза) 

Мета проекту Головна мета 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, а також 

через систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл.  

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами 

державної влади, системою освіти та громадськістю для створення 

демократичного середовища у місцевих спільнотах.  

Пілотні регіони – Одеська та Київська області. 



2 
 

Основні напрями 

(компоненти) 

проекту 

- Компонент 1 «Державні службовці» 
Впровадження ОДГ/ОПЛ  у систему підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування в України. 

- Компонент 2 «Директори шкіл» 
Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти 

керівників шкіл у Київській області та Одеській області.  

- Компонент 3 «Учителі» 
Впровадження ОДГ/ОПЛ  у систему післядипломної освіти вчителів 

у Київській області та Одеській області.  

- Наскрізний компонент: 

Створення освітньої платформи з ОДГ/ОПЛ на порталі «Ефективна 

держава» та інтернет-сторінки проекту. 
 

Керівники/ 

координатори 

проекту  

Д-р Вільтруд Вайдінгер та проф. Рольф Голлоб, співголови 

Центру міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного 

університету. 

Адреса: вул. Лагерштрассе, 2, 8090 Цюріх, Швейцарія. 

Тел.:  +41 (0)43 305 63 96; факс: +41 (0)43 305 54 55 

Ел. пошта: wiltrud.weidinger@phzh.ch, rolf.gollob@phzh.ch  

 

Протасова Наталія Георгіївна, завідувач кафедри управління 

освітою Національної академії державного управління при 

Президентові України, д. пед. н., проф., керівник проекту DOCCU в 

Україні, тел. /факс: +38 044 455-69-00, ел. пошта: 

nadu_osvita@ukr.net. 

Очікувані 

результати  

проекту 

Проект передбачає поширену та поглиблену 

імплементацію ОДГ/ОПЛ для досягнення наступних цілей: 

- Посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки 

демократичних освітніх установ. 

- Реалізація принципів «доброго врядування» шляхом поширення 

знань з ОДГ/ОПЛ серед державних службовців за допомогою 

впровадження відповідного навчального курсу в навчальні 

програми підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування на національному та 

регіональному рівнях. 

- Активізація національної дискусії щодо демократичного 

громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ. 

Передумови та 
попередні фази 
проекту 

 

Проект “Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні” 
 

У процесі співпраці Цюріхського педагогічного інституту та 
Національної академії державного управління при Президентові 
України впродовж 2008-2012 років реалізовувався проект “Сприяння 
розвитку освіти для демократії в Україні”. 

Метою проекту було сприяння розширенню доступу освітян до 
інформації про основні засади демократичного громадянства і права 
людини та активізація широкого обговорення цих проблем з точки 
зору державного управління освітою в Україні. 
 

У процесі реалізації було досягнуто таких результатів: 

- Перекладено, адаптовано та видано 5 посібників Ради Європи з 
ОДГ/ОПЛ, видано 2 електронні збірники навчальних матеріалів. 

- Розроблено 2 навчальні модулі та навчально-методичні матеріали 
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для магістерської програми підготовки магістрів державного 
управління у сфері освіти («Освіта для демократичного 
громадянства», «Управління змінами в освіті»). Ці модулі включено 
у  навчальну програму Національної академії державного управління 
при президентові України. 

- Проведено низку науково-практичних семінарів з проблем 
реалізації основних положень Хартії Ради Європи з освіти для 
демократичного громадянства та освіти з прав людини в системі 
освіти України. 

- Розроблено проект концепції Освіти для демократичного 
громадянства (ОДГ) в Україні. 

- Створено в Україні мережу пілотних шкіл з впровадження освіти 
для демократичного громадянства. Нині ця мережа діє й нараховує 
понад 100 загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Проведено 4 наукові обміни (симпозіуми) з питань впровадження 
освіти для демократичного громадянства у Швейцарії та Україні. 
 

Трьохстороння ініціатива Рада Європи-Україна-Швейцарія  
 

У 2011-2012 роках на основі проекту “Сприяння розвитку освіти для 

демократії в Україні та Швейцарії” Рада Європи, Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту, Національна академія державного 

управління при Президентові України та Центр міжнародних 

проектів в освіті ЦПУ (Швейцарія) започаткували швейцарсько-

українську експериментальну ініціативу з підвищення обізнаності 

щодо  Хартії Ради Європи з Освіти для демократичного 

громадянства та Освіти з прав людини.  

Ініціатива стартувала в рамках головування України в Комітеті 

міністрів Ради Європи у 2011 році. Пілотний проект РЄ-Україна-

Швейцарія передбачав трьохсторонній діалог щодо освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини та її ролі в 

Україні та Швейцарії. Трьохстороннє співробітництво було 

спрямоване на підвищення обізнаності освітньої спільноти щодо 

Хартії з ОДГ/ОПЛ через обмін досвідом, обговорення викликів 

сучасного суспільства та шляхів їх вирішення через впровадження 

ОДГ/ОПЛ.  

За результатами обговорення була створена спільна публікація щодо 

досвіду впровадження ОДГ/ОПЛ в Україні та Швейцарії, яка буде 

видана у 2014 році та увійде до відповідного навчального курсу Ради 

Європи як приклад кращого досвіду в сфері впровадження 

демократичного громадянства. 

 


