
  

Концепція проекту:  
 

Розвиток компетентностей для 
демократичного громадянства у системі 
підготовки вчителів  
 

Стислий опис проекту:  

Проект має на меті підтримати широкомасштабні реформи шкільної освіти в 

Україні шляхом підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку 

компетентностей для демократичного громадянства учнів. 

 

Очікується, що в результаті реалізації Проекту у трьох педагогічних вузах України 

будуть запроваджені експериментальні навчальні модулі з інноваційних підходів 

до розвитку компетентностей для демократичного громадянства у школі.  

 

Заходи в рамках Проекту будуть спиратися на Концепцію нової української 

школи, нещодавно ухвалену українським урядом, нові державні стандарти 

навчання, що розробляються, Хартію Ради Європи з освіти для демократичного 

громадянства і прав людини, Рамки компетентностей для культури демократії 

Ради Європи та інші українські та міжнародні напрацювання у цій сфері. 

 

Ураховуючи передові досягнення Київського університету імені Бориса Грінченка 

галузі  реформування української школи, беручи до уваги участь Європейського 

центру ім. Вергеланда у розробці Рамок компетентностей для культури демократії 

Ради Європи та додаткових методичних матеріалів із практичного використання 

цієї моделі у системах освіти країн-членів РЄ, а також ґрунтуючись на досвіді 

Центру в реалізації Всеукраїнської програми освіти для демократичного 

громадянства “Демократична школа” (2015-2018), партнери використовуватимуть 

сучасні європейські розробки у сфері освіти для демократичного громадянства 

для розробки інноваційних підходів до підготовки майбутніх учителів. 

 

Мета: 

• Сприяти демократичним реформам в українській освіті та впровадженню 

нових державних стандартів освіти з розвитку компетентностей для 

демократичного громадянства у систему підготовки майбутніх учителів 

 

Завдання:  

• Підтримати процеси модернізації педагогічної освіти в Україні та 

підготувати майбутніх учителів до педагогічної діяльності, спрямованої на 

розвиток компетентностей для демократичного громадянства учнів 



  

відповідно до Концепції нової української школи та рекомендацій Ради 

Європи 

• Створити й підтримувати спільноту майбутніх учителів, які прагнуть стати 

агентами демократичних змін реалізуючи професійні задачі у подальшому. 

• Сприяти поширенню й застосуванню в Україні інноваційних Рамок 

компетентностей для культури демократії, нещодавно ухвалених Радою 

Європи 

 

Тривалість проекту: 1 рік пілотування з можливим продовженням співпраці 

 

Партнери і учасники проекту: Київський Університет імені Бориса Грінченка,  

Європейський центр ім. Вергеланда (ЄЦВ), Міністерство освіти і науки України, 

Рада Європи, Центр освітнього моніторингу 

 

Фінансування: грант Європейського Центру ім. Вергеланда. 

 

Очікувані результати:  

• Переклад публікації РЄ «Компетентності для культури демократії» (2016) 

• Зміцнення партнерських відносин між педагогічними вишами України 

• 4-денний тренінг для -20 викладачів педагогічних вишів з освіти для 

демократичного громадянства і прав людини 

• Розробка і запровадження модулів у принаймні 5 навчальних курсів для 

студентів педагогічних спеціальностей з розвитку компетентностей для 

демократичного громадянства у початковій школі  

 

Цільова аудиторія: викладачі трьох педагогічних вишів України 

 

Навчальні матеріали: посібники Ради Європі у галузі освіти для 

демократичного громадянства і прав людини, Рамки Ради Європи з розвитку 

компететностей для культури демократії 

 

Робоча мова: українська 

 

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда 

Менеджер з питань фінансів: Марта Мельникевич-Чорна, ЄЦВ 

Координатор проекту: Ольга Котенко, Київський Університет ім. Б. Грінченка 

Менеджер з питань логістики: Анастасія Розлуцька, Центр освітнього 

моніторингу 

 

 

ЄЦВ, жовтень 2017 року  


