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Зміст проекту «Активний громадянин – ефективна влада» 
13.10.2017 р. - 30.06.2019 р. 

 
Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки 
засвідчує недостатню розвиненість громадянського суспільства. Очевидною проблемою для 
України є низький рівень усвідомлення важливості громадянського суспільства для ефективного 
функціонування демократичного правління. В умовах ліберальної демократії, де джерелом влади 
є громадянин, необхідно, щоб громадяни постійно вели діалог із державними органами та брали 
участь у формуванні державної політики. Відсутність громадянської заангажованості призводить 
до низької ефективності державного управління, оскільки його виконавці сприймають свою роль 
швидше через призму керування, аніж служіння громадянам. 
 

Одним із ефективних способів змінити цей стан справ є якісне громадянське виховання молоді з 
цілями не тільки в галузі знань, але також у сфері відносин та практичної діяльності. Сьогодні, як 
зазначається в Аналітичному звіті "Демократія та права людини в школі" (2016), замість реальної 
участі молоді у різноманітних структурах та ініціативах, участь учнів є часто декоративною. Отже, 
соціальний досвід молоді не формується через взаємодію з органами державної влади. 
 

Заявник розробив в умовах СР освітній модуль, який допомагає учням визначати проблеми 
місцевої громади та пропонувати проекти (пропозиції до формування та реалізації державної 

політики) для їх вирішення. Разом з українським партнером хочемо адаптувати перевірене ноу-
хау, і в такий спосіб сприяти освіті молодих активних громадян в умовах українського суспільства 
задля подолання вищезазначених проблем – слабкого розвитку громадянського суспільства, 
низької ефективності місцевого управління та громадянської освіти молоді. 
1.) За допомогою навчальних тренінгових семінарів ми допоможемо молодим людям у віці від 15 
до 18 років розробляти якісні проекти, які допоможуть вирішити проблеми місцевої громади. 
2.) Через освітні семінари та партнерську взаємодію зі шкільними активістами ми допоможемо 
тим, хто працює з молоддю (педагогам, громадським активістам) опанувати методику 
громадянської освіти, засновану на формуванні ставлення, й необхідні знання та навички 
вирішувати реальні проблеми. 
3.) За допомогою дистанційної комунікації та презентаційних семінарів ми допоможемо молодим 
та дорослим активістам, щоб їхні пропозиції були підтримані органами влади і реалізовані. Таким 
чином сприятимемо співучасті громадянського суспільства у творенні державної політики.  
4.) Реалізуючи пілотний проект у чотирьох областях України через презентаційні та інформаційні 
семінари для зацікавлених сторін з інших регіонів України, а також через відеоматеріали проекту, 
ми допоможемо становленню партнерської неурядової організації "Світ розвитку суспільства" 
(м.Ужгород) як «провідника» громадянської освіти в Україні й сприятимемо ефективному 
партнерству громадського та державного секторів. 
 
Мета проекту 
Метою проекту є покращення ефективності державного управління та громадянського суспільства 
в Україні. 
Удосконалення громадянської освіти сприятиме зміцненню громадянського суспільства, у 
кінцевому результаті – підвищенню ефективності державного управління.  
Релевантність обраного нами підходу поточній ситуації в Україні підтверджується Національною 
стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки та 
матеріалами Аналітичного звіту «Демократія та права людини в школі» (2016).  
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Коротке узагальнення 
Громадянська освіта молодих людей, у віці напередодні самостійного дорослого життя, яка 
базується на методах та досвіді взаємодії з реальним світом, допомагає вирішити проблеми, 
наведені в зазначених вище документах. 
 

Важливим фактором є запропонований територіальний вибір. Проект буде реалізований 
у чотирьох областях України, які не межують одна з одною, мають різні географічні, соціальні та 
історичні характеристики: Закарпатська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська; у кожній з них – 
у трьох різних містах: 

 Миколаївська область: Миколаїв, Баштанка, Очаків 

 Запорізька область: Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар  

 Полтавська область: Полтава, Хорол, Кременчук  

 Закарпатська область: Ужгород, Довге, Хуст. 

 
 

Вважаємо, що мету буде досягнуто тоді, коли державні органи на рівні міст та регіонів проведуть 
переговори з молодими громадськими активістами та їхніми дорослими партнерами щодо 
можливостей реалізації розроблених ними проектів, а також коли будуть встановлені партнерські 
відносини між громадськими організаціями ("Світ розвитку суспільства" Ужгород, зокрема), та 
державними установами – інститутами післядипломної педагогічної освіти (далі IPPO) та 
Інститутом модернізації змісту освіти (далі ІМЗО). 
 
Ціль 
Підвищити рівень участі організацій громадянського суспільства та громадських активістів у 
прийнятті рішень спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 
державними закладами – ІППО Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей 
та ІМЗО. 
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Першим кроком до досягнення цілі буде впровадження якісно нового, продуктивного способу 
громадянської освіти. Основна ціль полягає не в підвищенні рівня знань про те, як працює 
державний менеджмент та громадянське суспільство, а у заохоченні учнів застосовувати ці знання 
в реальному житті та вміти це робити. Стосовно працівників із молоддю, ціллю є не підвищити їхні 
експертні знання в галузі громадянської освіти, а допомогти їм отримати досвід і розуміння 
принципів, які змінюють молодь на активних громадян. 
 
Результати проекту 
 

Результат 1: Молодіжні працівники готові забезпечити якісну громадянську освіту. 
Ввідний тренінг (5- денний, у Братиславі) для 16 співробітників з України: з 12 міст 4 регіонів (12 
педагогів та 4 активістів неурядових організацій); учасники здійснюватимуть наставництво 
шкільних команд протягом усього проекту. 
Якщо ми прагнемо якісної громадянської освіти в Україні, ми повинні зосередити увагу не лише на 
безпосередньому навчанні громадянськості молоді. Необхідна достатня кількість добре 
підготовлених працівників з молоддю. У нашому  проекті ці люди будуть діяти, в першу чергу, як 
партнери шкільних команд. Важливо визнати та прийняти змінену роль вчителя чи молодіжного 
працівника у сфері громадянської освіти для демократичного суспільства. Якщо вони хочуть 
бачити своїх підопічних емансипованими громадянами, вони повинні дозволити їм взяти 
ініціативу та отримати досвід співпраці з авторитетами. Тільки таким чином можна домогтися, щоб 
молоді люди вміли діяти у партнерстві з представниками органів влади. Першим результатом 
нашого проекту будуть педагогічні та молодіжні працівники зі зміненим менталітетом й вищою 
методичною майстерністю. 

Результат 2: Молоді люди з якісною громадянською освітою, готові до безпосередньої 
громадської участі в реальному житті (розроблений громадський проект) та громадському 
лідерству (з досвіду Словаччини). Ці навички будуть отримані під час двох регіональних семінарів: 
2,5-денного тренінгу та презентаційного семінару. У проекті візьмуть участь 108 школярів із 12 міст. 
У трьох навчальних закладах кожного міста (зазначених вище) будуть створені по три команди із 
трьох учасників кожна. Кожна команда працюватиме над підготовкою одного проекту. Таким 
чином, буде підготовлено 36 молодіжних проектів.  
Якісно навчені молоді громадяни є головним і найважливішим результатом проекту. Якщо ми 
досягнемо цього результату, то всі інші будуть очевидними й доведуть, що освітню програму, яку 
ми поширюємо для України в рамках проекту, вдасться адаптувати до суспільної сфери та 
добитися відповідних результатів. 
У контексті даного результату ми поєднуємо кількісний та якісний акценти. Ми хочемо залучити 
більше сотні молодих людей. У кожного з них відбудуться певні зміни у підході до державних 
справ (очікуємо більш високий рівень активності). Очікуємо також підвищення їхніх громадянських 
компетентностей. 

Результат 3: Учнівські проекти громадянської партиципації у творенні та реалізації державної 
політики в містах чи регіонах. 
Протягом кількох місяців спільної роботи учні напрацюють 36 проектів. Презентація учнівських 
проектів та досвіду співпраці з органами державної влади відбудеться на одноденних семінарах у 
чотирьох областях-учасниках. Із 36 представлених проектів партнери проекту виберуть вісім (по 
два з кожної області) для всеукраїнської презентації у м. Києві. 
На фінальній всеукраїнській презентації восьми проектів буде визначено найбільш успішний. 
Автори проекту представлять його на заключному інформаційно-презентаційному семінарі та 
візьмуть участь в ознайомчій поїздці до Словаччини. 
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Під час п'ятиденної навчальної поїздки у Словаччині команда-переможець зможе отримати багато 
нових знань та натхнення для подальшої громадської діяльності в Україні. Ми підготуємо шість 
зустрічей з представниками неурядових організацій та органів державного і місцевого врядування 
м. Кошице (або Пряшева) та Братислави. 
Студентські проекти є ще одним ключовим результатом, оскільки саме завдяки їхній реалізації ми 
фактично порушуємо бар'єр між освітою та реальним світом. Те, що зародиться на навчальному 
семінарі, буде, за підтримки наших фахівців, перетворено в реальні кроки громадянської 
активності. Автори проектів під час зустрічей з особами, які приймають рішення, отримають 
реальну можливість переконати їх у спроможності впливу підготовлених ними пропозицій на 
поліпшення якості життя громадян та підвищення ефективності державного управління.  
Інформаційні регіональні семінари забезпечать не тільки зворотній зв’язок з учнівськими 
командами, але й можливість поділитися своїм досвідом. Очікуємо, що отримаємо приклади як 
доброї, так і не вдалої практики. Разом із тим передбачаємо ще один ефект: серед майбутніх 
випускників нашого проекту можуть бути майбутні представники державних органів влади, добре 
підготовлені розвивати простір для громадянської участі. 

Результат 4: Партнерство між організаціями громадянського суспільства та державним 
сектором 
На завершення проекту в Києві відбудеться одноденний інформаційно-презентаційний семінар, в 
якому візьмуть участь 50 представників інших регіональних ІППО, ІМЗО, Міністерства освіти і науки 
України, організацій громадянського суспільства. Проведення семінару дозволить учасникам 
закласти основи партнерських стосунків та подальшої співпраці, водночас, сприятиме 
продовженню й поширенню результатів проекту в інших регіонах України.  
Результатом проекту, а також інструментом для зацікавлених у реалізації створеного нами 
проекту, буде відеоролик, який служитиме інформаційним та рекламним матеріалом про проект. 
У залежності від перебігу проекту та комунікації з учасниками, створимо один або серію 
відеороликів із реалізації проекту з вмістом освітньої та методичної підтримки. 
 

Терміни реалізації заходів у рамках проекту «Активний громадянин – ефективна влада»  
 

11.-16.02.2018 Ввідний тренінг 5- денний, у Братиславі 

Квітень 2018 (11.-13.4.) 2,5- денний тренінг (27 школярів із 3 міст, Закарпатська область) 

Травень 2018 (9.-11.5.) 2,5- денний тренінг (27 школярів із 3 міст, Миколаївська область) 

Травень 2018 (13.-15.5.) 2,5- денний тренінг (27 школярів із 3 міст, Запорізька область) 

Травень 2018 (16.-18.5.) 2,5- денний тренінг (27 школярів із 3 міст, Полтавська область) 

Червень 2018 – січень 2019 Робота учнівських команд над проектами  

Лютий – березень 2019 Презентаційний семінар,1- денний 

Квітень 2019 Фінальнa всеукраїнськa презентація та інформаційно-
презентаційний семінар у Києві 

Травень - червень 5- деннa навчальнa поїздкa команди-переможниці в Словаччину 
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