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Швейцарсько-український проект 
Розвиток громадянських 

компетентностей
в Україні



Передумови та попередній досвід

Швейцарсько-український проект 
«Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні» 

(2008 – 2012 рр.)
Мета проекту - 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 цього проекту було досягнуто таких результатів:
- Перекладено, адаптовано та видано 5 посібників Ради Європи з ОДГ/ОПЛ українською та 
російською мовами, видано 2 електронні збірники навчальних матеріалів.
- Розроблено 2 навчальні модулі та навчально-методичні матеріали 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 мережу пілотних шкіл з впровадження освіти для демократичного громадянства. 
Зараз 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.
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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;
 систему післядипломної педагогічної освіти.

Проект покликаний удосконалити процес 
співпраці між органами державної влади, 
системою освіти та громадськістю для створення 
демократичного середовища у місцевих 
громадах. 

Пілотними регіонами є місто Севастополь та 
Київська область.

МЕТА І СУТЬ ПРОЕКТУ

ФАЗА І
2013-2015
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Проект передбачає поглиблену 
імплементацію ОДГ/ОПЛ для досягнення 
наступних цілей:
 посилення місцевого самоврядування за 

допомогою підтримки демократичних освітніх 
установ;

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

 впровадження відповідного навчального курсу в 
освітні програми для підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування на національному та 
регіональному рівнях;

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

МЕТА І СУТЬ ПРОЕКТУ 



ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Посилення місцевого самоврядування

ОДГ/
ОПЛ

Реалізація принципів «доброго врядування» 

Активізація національної
дискусії щодо демократичного громадянства 

на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ
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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 місті Севастополі

Компонент 3 «Учителі»
Впровадження ОДГ/ОПЛ  у систему 
післядипломної освіти вчителів
у Київській області та місті Севастополі

КОМПОНЕНТИ
ПРОЕКТУ

Наповнення 
порталу 

«Ефективна
держава»

та 
розробка 
інтернет-
сторінки 
проекту



Цільові групи
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Майстер-тренери
для підготовки вчителів
у системі післядипломної
освіти

Вчителі 
загальноосвітніх шкіл

Майстер-тренери для 
підготовки директорів шкіл
у системі післядипломної 
педагогічної освіти

Директори шкіл

Майстер-тренери
для підготовки державних 
службовців і посадових 
осіб місцевого 
самоврядування в 
системі підготовки
та підвищення кваліфікації 
державних службовців

Державні службовці та посадові 
особи місцевого самоврядування



Виконавці та партнери проекту

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

Національна академія 
державного 
управління при 
Президентові України

Київський обласний 
інститут післядипломної 
освіти педагогічних 
кадрів

Севастопольський 
міський гуманітарний 
університет 

Загальнонаціональне 
впровадження
компонента 1

та координація проекту

Впровадження
компонентів 2 та 3
в Київській області

Впровадження
компонентів 2 та 3

в місті Севастополь

Співвиконавці проекту 

Донор проекту: Швейцарська конфедерація 



Очікувані результати

 підготовлено 20 майстер-тренерів для вчителів;
 120 вчителів загальноосвітніх шкіл підготовлено 

за програмою ОДГ/ОПЛ;
 підготовлено 20 майстер-тренерів для 

директорів шкіл;
 120 директорів шкіл підготовлено за програмою 

ОДГ/ОПЛ;
 підготовлено 60 майстер-тренерів для 

державних службовців;
 360 державних службовців і працівників органів 

місцевого самоврядування пройшли навчання з 
ОДГ/ОПЛ під час курсів підвищення кваліфікації 
в обласних центрах підвищення кваліфікації; 

 на порталі «Ефективна держава» працює 
платформа з ОДГ/ОПЛ;

 розроблена і працює інтернет-сторінка проекту;
 проведена оцінка результатів проекту. DOCCU



Керівник проекту в Україні: Наталія Георгіївна ПРОТАСОВА, 
завідувач кафедри управління освітою Національної академії 
державного управління при Президентові України, д. пед. Н., проф. 

Адреса: м. Київ, вул. Е. Потье, 20, каб. 410
Тел./факс: (044) 455-69-00
Ел. пошта: nadu_osvita@ukr.net
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