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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ – сприяти утвердженню принципів демократії та формуванню 

громадянського суспільства через здійснення освітніх проектів та програм, спрямованих 

на розвиток громадянських компетентностей, запровадження інновацій в освіті, 

співпраця та взаємодія з громадою, органами державної влади та місцевого 

самоврядування.  

ЦІЛІ: утверджувати демократичні цінності, розвивати громадянські компетентності 

молоді та громади, забезпечувати сталий організаційний розвиток 

 

ЗАВДАННЯ:  

 Активізувати молодь, вчителів та громадськість для реалізації соціальних 
проектів; 

 Запроваджувати інновації в освіті через технології критичного мислення, дискусії 
та дебати відповідно до міжнародних стандартів IDEA; 

 Підтримувати громадські ініціативи через навчання та партнерство з 
громадськими організаціями. 
 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:  

молодь Дніпропетровщини та інших регіонів України, представники громадських 

організацій, вчителі, журналісти, ініціативні громадяни, органи місцевого 

самоврядування та державної влади. У 2015 році учасниками проектів були також 

внутрішньо переміщені особи у 5-ти регіонах. 

ЗАСНУВАННЯ ГО – 10 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ 

ВСТУП ДО IDEA – 2012 РІК  

 

ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАЦІЇ:  

Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», Запорізький національний 

університет, Благодійна організація «Вчителі за демократію та партнерство», м. Київ, 

УДЦ «Молода гвардія», м. Одеса. Відкритий дебатний турнір Dnipro Open здійснюється 

за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації та Департаменту науки та освіти 

у Дніпропетровській області. 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ: Зима Олена В’ячеславівна – olenazyma@gmail.com  
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ЧЛЕНСТВО В IDEA NL 

 

Оскільки ГО «Нове бачення» є офіційним членом міжнародної освітньої дебатної 

організації і єдиним представником від 

України, то це передбачає щорічну участь 

у Генеральній Асамблеї  IDEA NL. Цей 

захід є підсумковою конференцією з 

організаційного розвитку для 

представників з 17-ти країн, які є 

офіційними членами організації,  та 

спрямований на стратегічне планування 

спільних проектів, розробку нових інціатив, 

моніторинг та оцінку проектів, які 

завершилися, фандрейзинг. Також на таких зустрічах відбувається щорічний звіт Ради 

директорів за минулий період, обговорення статуту та установчих документів, внесення 

змін до них. Щорічно на Генеральній Асамблеї відбуваються шляхом голосування 

вибори керівних органів IDEA NL.  

Участь у Генеральній Асамблеї надає 

можливість ГО «Нове бачення» критично 

оцінити свої організаційні можливості, 

вдосконалити досвід управління проектами, 

приєднатися до найкращих міжнародних 

практик з моніторингу та оцінювання 

проектів та поділитися ними з громадськими 

організаціями Дніпропетровської області. У 

2015 році Генеральна Асамблея проходила 

з 16 по 18 серпня 2015 року у столиці 

Словенії – Любляні. 

Проект «Debate in the Neiborhood», який 

IDEA NL здійснювала в рамках програми 

Еразмус +, був визнаний у 2015 році 

Європейською комісією як найкращий 

проект у Європі по роботі з молодю, що 

має обмежені можливості. ГО «Нове 

бачення» приєдналося до участі в цьому 

проекті в березні-червні 2015 року, тому 

для нас дуже важливо підтримувати та 

розвивати партнерські стосунки з  IDEA 

NL для поширення цього досвіду в 
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Україні у роботі з вразливими категоріями населення, зокрема, вимушеними 

переселенцями. 

 

  

 

ПРОЕКТ «НАВЧАННЯ ДЕМОКРАТІЇ ЧЕРЕЗ ДЕБАТИ» 

Навчити демократії можна через дискусію, а дебати вчать обговорювати актуальні 

питання в конструктивному руслі. Для того, щоб дискусія стала невід’ємною складовою 

суспільного обговорення, потрібно розвивати практику публічних дискусій та навчати 

дебатам ще в школі, тому проект передбачає майстерні та тренінги для тренерів, суддів, 

школярів та студентів за міжнародними стандартами. 

МЕТА ПРОЕКТУ – утверджувати демократичні цінності шляхом взаємодії, співпраці та 

вирішення соціально значущих проблем молоддю Дніпропетровщини на рівні регіону, 

держави та ближнього зарубіжжя.  

                         

Використання дебатів у школі ефективніше за інші педагогічні технології сприяє 

розвитку навичок критичного мислення учнів, формування у них навичок 
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аргументованого висловлювання. Учні, які дебатують, ставлять запитання, шукають на 

них відповіді та долають власні сумніви. Вони вміють аналізувати, базують власні 

судження на переконливих доказах, можуть відокремлювати справжнє від уявного, не 

дозволяють маніпулювати собою. Навички публічних виступів, набуті в школі,  

допомагають їм у майбутньому бути конкурентноздатними в різних життєвих ситуаціях: 

при влаштуванні на роботу, укладанні угод, написанні проектів, участі в конкурсах, 

розв’язанні конфліктних ситуацій тощо. Тому очевидно, що використання дебатів може 

зробити процес навчання більш ефективним і пов’язаним  з життям. 

Проект здійснено за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США 

в Україні (2013-2014 рр.) та Відділу Преси, освіти та культури Посольства США В Україні 

(2014-2015 рр.). Думки Посольства США можуть не збігатися з позицією організаторів 

та учасників проекту.  

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ: Шаньгін Олександр Миколайович – newvisionngodp@gmail.com  

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ 

СЬОМИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДЕБАТНИЙ ТУРНІР ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 

DNIPRO OPEN 2015  

В рамках проекту «Навчання 

демократії через дебати» з 20 по 22 

лютого 2015 року у м. 

Дніпропетровськ пройшов Сьомий 

міжнародний дебатний турнір для 

школярів Dnipro Open 2015. У 

заході взяли участь понад 150 

учасників з 14 міст України, 

найкращі тренери з дебатних 

технологій з м.Києва, 

2015

Проект здійснюється у 3-х 
областях: Дніпропетровській, 

Запорізкій та Одеській та 
спрямований на розвиток 

громадянських компетентностей 
молоді

6 тренінгів для 
тренерів

5 регіональних 
дебатних турнірів

Міжнародний 
турнір Dnipro 

Open

6 тренінгів для 
суддів та 

волонтерів

mailto:newvisionngodp@gmail.com
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м.Бердянська, м.Запоріжжя, м.Дніпропетровська , м. Одеси та інших міст.            

В ході турніру в перший день відбулися майстерні для всіх учасників, а також дискусіі 

для викладачів, тренерів дебатних клубів та суддів. Вчителі звертали увагу на те, як 

дебати допомагають їм перетворити свої класи на інтерактивні лабораторії, в яких учні 

через практику та власний досвід набувають знань з різних предметів та обговорюють 

суперечливі теми. Наголошувалося на тому, що дебати вже давно стали невід’ємною 

частиною інноваційної освіти. І хоча студенти-судді більше вбачають у дебатах елемент 

яскравого змагання, акцент науковців та тренерів (д-р І. Щупак, д-р філософських наук 

В. Скворець, тренери - І. Баранова, І. Сущенко, М. Масютіна, О.Зима) на користі дебатах 

та їхніх можливостях для навчання, був важливим елементом зустрічі. Тренінги для 

тренерів та суддів продемонстрували, що є відмінності в оцінюванні дебатів, але саме 

такі заходи сприяють виробленню філософії суддівства та спільних критеріїв, 

впливають на якість суддівства.  

Майстерні для дебатерів трьома мовами (російською, українською та англійською) 

дозволили учням познайомитися з особливостями міжнародних стандартів 

проведення дебатів, обмінятися досвідом та набути досвіду ефективної взаємодії. 

Зміст майстерень був побудований таким чином, щоб спрямувати учасників на 

обговорення тем, присвячених основам демократії та захисту прав людини.    

ТЕМИ ТУРНІРУ DNIPRO OPEN 2015: 

 

6-9 класи – формат Карла Поппера (укр.) 

 

"Діти мають реально впливати на прийняття 

рішень, що їх стосуються". 

"Соціальні мережі мають бути зоною, вільною 

від «мови ворожнечі»". 

 

9-11 класи – Всесвітній формат шкільних 

дебатів (укр.,англ.) 

 

"Місцева громада має самостійно вирішувати 

всі питання свого існування". 

"Для проведення реформ необхідно повністю 

змінити управлінські кадри". 

 

Викладачі звертали увагу на цінність та 

актуальність запропонованої теми дискусії для 

формування громадянських компетенцій та 

розширення кругозору школярів. Судді та 

тренери, коментуючи дебатні раунди, вдосконалювали навички суддівства, 

застосовували набутий досвід та виробляли спільні підходи до оцінювання дебатів.  
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Протягом 3-х днів учні взяли участь у трьох майстернях, дебатували на дві підготовлені 

теми, до яких вони готувалися заздалегідь, а також мали можливість узяти участь у 

спонтанних дебатах. Підготовка суддів протягом проекту в другиїий рік (три майстерні 

та три регіональні турніри у жовтні 2014 р. – січні 2015 р.) дозволила залучити до 

суддівства команду більш кваліфікованих суддів (в більшості – це студенти вищих 

навчальних закладів), які добре розуміли сутність дебатів. Зворотній зв’язок з 

тренерами та дебатерами засвідчив як прогрес у просуванні ідеї навчання дебатам та 

зростання рівня суддівства, так і виявив достатньо проблем: відсутність підтримки 

шкільних клубів з боку адміністрації шкіл, періодичність занять, що впливає на якість 

дебатів, недостатність висвітлення тем з громадянської освіти в шкільних курсах тощо.  

В англомовному форматі 

(Всесвітній формат шкільних 

дебатів) перемогла команда 

Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №4 з 

поглибленим вивченням 

іноземних, тренер - Лисенко Алла 

Віктонрівна; в україномовному 

форматі (Всесвітній формат 

шкільних дебатів) перемогла 

команда "Треш" з м. Бердянська, 

тренер - Сербінова Христина 

Олександрівна,  а у форматі Карла Поппера команда, яка здобула перемогу, - "Сrazy 

team" з НВК № 139 м. Дніпропетровська. Учасники дебатів третій рік поспіль потрапляла 

до фіналу, але тільки на цьому турнірі отримала золоті медалі переможців, тренер - 

Перетятько Наталія Іванівна.  Кращим спікером турніру стала учениця 11 класу Юдіна 

Дар’я (м. Бердянськ). Позитивна атмосфера, яка панувала протягом трьох днів 

дозволила поєднувати навчання, спілкування та обмін досвідом.  

Детальніше: https://www.facebook.com/pages/Dnipro-Open-2015-Debate-

Tournament/197965333667940 

 

НАВЧАННЯ ТРЕНЕРІВ ТА СУДДІВ    

Тренінги для тренерів дебатних клубів та суддів відбулися у містах: Дніпропетровськ, 

Одеса, Кривий Ріг та Запоріжжя. Учасники обговорювали освітні можливості дебатів 

для громадянського виховання, розглядали дебати як спосіб для розвитку 

індивідуальних компетентностей молоді, а також як платформу для обговорення 

суспільно важливих тем. Вчителі шкіл звертали увагу на можливості дебатів для 

виховання молоді, визначали, в яких темах на уроках суспільствознавчих дисциплін 

можна використовувати дебати, ділилися як використовувати дебати у позакласній 

діяльності, розповідали як готувати учнів до дебатів. Тому учасники обговорювали 

особливості функціонування дебатних клубів та створення нових дебатних осередків у 

школах та університетах, детальніше знайомилися з правилами дебатних форматів та 

https://www.facebook.com/pages/Dnipro-Open-2015-Debate-Tournament/197965333667940
https://www.facebook.com/pages/Dnipro-Open-2015-Debate-Tournament/197965333667940
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суддівства. Від суддівства у дебатах залежить рівень самих дебатів, тому проект 

"Навчання демократії через дебати" передбачає створення команди суддів, які будуть 

залучені до оцінювання шкільних та 

студентських дебатів. В ході тренінгів 

для суддів учасники проекту  визначали 

принципи суддівства та обговорювали 

критерії оцінювання дебатів. Підготовка 

команди суддів дозволила якісніше 

оцінювати дебати, залучати їх до 

суддівства у турнірах та здійснювати 

довгострокові дебатні проекти на 

постійній основі.  

Учасники зазначали, що сьогодні дуже важливо об'єднувати інтелектуальні зусилля, 

взаємодіяти та підтримувати один одного заради нашого майбутнього. Вміння брати 

участь у публічних дискусіях та дебатах так необхідно сьогодні для утвердження ідей 

громадянського суспільства. Навчитися чути потреби один одного, щоб розуміти 

контекст і розмовляти однією мовою, спиратися на факти і відрізняти їх від 

інтерпретацій, вчасно реагувати на запити, домовлятися і взаємодіяти – це те, чому 

можуть навчити освітні дебати.                                                                            

ДЕБАТНІ ТУРНІРИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ                                                                         

Регіональні турніри – це дебатні змагання 20-22 команд загальноосвітніх навчальних  

закладів та університетів Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей. 

  

ТЕМИ, ЯКІ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ: 

 Держава повинна мати право продавати частину своєї території  іноземним 

компаніям під розміщення відходів. 

 У демократичній державі обмеження свободи преси є недопустимим. 

 Демократична держава повинна забезпечити захист приватної інформації. 

 Уряд технократів – найкращий спосіб боротьби з корупцією. 
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 В країнах, які розвиваються, дрібна корупція може бути допустимою. 

 Корупція становить найбільшу загрозу безпеці нашої держави. 

 Право на захист приватної інформації важливіше за свободу преси. 

 Прийняття єдиної всесвітньої мови призведе до знищення національних культур. 

 У демократичній державі соціальні опитування маніпулюють свідомістю 

громадян. 

 Діти мають реально впливати на прийняття рішень, що їх стосуються. 

 Соціальні мережі мають бути зоною, вільною від «мови ворожнечі». 

 Місцева громада має самостійно вирішувати всі питання свого існування. 

 Для проведення реформ необхідно повністю змінити управлінські кадри. 

 

     

     

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ 

В ході проекту було створено команду суддів та тренерів, що дозволило зробити проект 

більш змістовним. Учасники продемонстрували готовність вивчати дебати та 

використовувати їх для обговорення суспільно важливих тем в регіоні, розвивати 

навички суддівства та вдосконалювати їх в наступних заходах проекту. Суддівська 

колегія була представлена не тільки представниками з Києва, Дніпропетровська, 
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Бердянська, але й окремою командою суддів із Запорізького національного університету 

та УДЦ "Молода гвардія", м. Одеса, що значно посилило рівень суддівства у проекті.  

Даний проект є освітнім, тому важливо, щоб учні та студенти не тільки набували досвіду 

в дебатах, але й, щоб отримували компетентні коментарі від суддів. Студенти 

факультету соціології та управління ЗНУ проявили себе як кваліфіковані судді та 

отримали ще один практичний досвід управління проектом.  Представники Українського 

Дитячого Центру «Молода гвардія», м. Одеса, звернули  увагу на можливості дебатів 

для виховання молоді більшого числа регіонів України на базі республіканського центру 

із залученням тренерського та методичного ресурсу ГО «Нове бачення», визначили 

доречність  використання дебатів під час оздоровчого процесу у період літніх шкільних 

канікул. Викладачі з УДЦ «Молода гвардія» змогли удосконалити свої тренерські та 

суддівські навички. Залучення до проекту тренерів та науковців з м. Києва, 

Дніпропетровська та Запоріжжя дозволило забезпечити високий науковий та 

методичний рівень проекту. 

Залучення волонтерської команди до управлянні проекту, визначення чітких 

повноважень та сфер відповідальності кожного як на етапі підготовки, так і під час 

проведення заходів, дозволило організаторам удосконалити організаційну модель 

проекту та створити основу для розвитку лідерських та менеджерських навичок 

залучених волонтерів. Організатори забезпечили зворотній зв’язок з учасниками через: 

реєстраційні форми, електронну переписку та переговори,  заповнення суддівських 

протоколів та анкетування. Така робота дозволила створити ефективну логістику та 

підвищити рівень мотивації і відповідальності учасників проекту. 

15 травня 2015 року, в Американському домі, м. Київ, відбулася фінальна конференція 

"Вчимося демократії: досягнення та перспективи" проекту "Навчання демократії через 

дебати". Проект тривав 2 роки та здійснювався громадською організацією "Нове 

бачення" за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні у 3-

х областях – Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій. У заході взяли участь 

2015

Питання, які обговорювалися, 
були присвячені свободі слова, 

захисту прав людини, 
подоланню корупції, соціальній 
активності та відповідальності 

молоді

Створено 25 
нових дебатних 

клубів

Видано 
навчальний 

посібник та відео 
фільм

Впроваджено 
дебати у 
навчання

Підготовлено 
команду тренерів 

та суддів
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переможці регіональних дебатних турнірів, керівники дебатних клубів, партнери проекту 

– ЗНУ, УДЦ «Молода гвардія», представники громадських організацій та представники 

державних установ. Учасники конференції змогли проаналізувати діяльність організації 

в рамках проекту, підвести певні підсумки, наголосити на важливості таких проектів для 

виховання молоді та формування у неї громадянських компетентностей.  

 

  

 

Крім того, учасники заходу мали можливість узяти участь у Skype-конференції з 

Нідерландами з містером Руландом (Roeland), який представляв міжнародну дебатну 

освітню організацію «IDEA NL». Він є менеджером проекту «Дебати у місцевій громаді», 

тому у всіх залучених була чудова можливість обговорити завдання щодо формування 

у молоді демократичного світогляду, толерантності та виховання активної 

громадянської позиції. Питання, які звучали з зали, продемонстрували зацікавленість 

аудиторії у реалізації освітніх проектів. Так, наприклад, запитання щодо взаємодії у 

Нідерландах молоді та поліції викликало жвавий інтерес. Руланд розповів про досвід 

Нідерландів у реалізації проекту, про ризики, які виникали при здійсненні заходів, та про 

шляхи їх подолання. В завершальній частині конференції відбувся круглий стіл, який 

завершився висловленням бажання розвивати партнерство, але вже на 

всеукраїнському рівні. Фільм про проект викликав серед учасників жваве обговорення.  

Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=ijgPXRm7bo0  

 ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ 

СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ СТАНДАРТІВ 
 
В рамках Програми фахового стажування працівників законодавчої влади України, яка 

адмініструється організацією «Американські Ради з міжнародної освіти: 

ACTR/ACCELS»  та фінансується Державним Департаментом США з 04 червня по 21 

червня в Україні перебуватиме пан Джозеф Девлін. Він є керівником Апарату Офісу 

заступника мера м. Сакраменто пана Джея Шейнайра. Візит відбувся в рамках спільного 

https://www.youtube.com/watch?v=ijgPXRm7bo0
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українсько-американського проекту під назвою «Ефективний уряд через впровадження 

сучасних демократичних стандартів». 

Організація «Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS» діє на підставі 

договору між Урядом України та Урядом США «Про гуманітарне та техніко-економічне 

співробітництво» від 7 травня 1992 року та акредитована у Міністерстві економічного 

розвитку і торгівлі України. 

В рамках даного проекту та з метою обговорення актуальних питань діяльності 

місцевого самоврядування в Україні, пан Джозеф Девлін за сприяння громадської 

організації «Нове бачення» планує провести зустрічі з представниками органів 

місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами та ознайомитись із 

системою освіти, підготовкою майбутніх менеджерів та діяльністю місцевого 

самоврядування в Україні.  

В перший тиждень перебування гостя зустрічі відбулися з науковцями, представниками 

місцевих рад Новомосковська, Дніпропетровська, молоддю та окремими ініціативними 

групами громади. 

Питання, які порушувалися на зустрічах:  

 

Як функціонує система 

електронного врядування в м. 

Сакраменто та як це забезпечує 

прозорість місцевої влади? Чи є в 

Сакраменто прозорий бюджет і чи 

знаходиться він у відкритому 

доступі? Що собою представляє 

система 311 та які питання можна 

розв’язати за допомогою цієї 

системи? Джозеф Девлін 

продемонстрував як діє ця система 

зі свого мобільного пристрою та 

показав, з якими запитами 

найчастіше звертаються громадяни (не встигли вивезти сміття, загублені речі, аварії 

тощо). Активістів цікавило все: і питання електронного діловодства, менеджменту, і 

технічні аспекти, які зрозумілі тільки фахівцям. 

 

Як подаються запити від громадян? Яким чином здійснюється обробка цих запитів та як 

відбувається повідомлення громадян про результати їхніх запитів?  

Ще один аспект, який цікавив учасників заходу: чи потрібна ідентифікація особи, коли 

відбувається запит. Відповідь експерта була така: «Ні, не потрібна, бо важливіший зміст 

запиту та вирішення проблеми, ніж те, від кого цей запит надходить». Саме те, що особа 

не ідентифікується, дозволяє зробити процес звернень в США більш відкритим та 
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прозорим і демонструє, що завдання місцевих чиновників спрямовані на надання 

якісних адміністративних послуг населенню, а не на пошук невдоволених роботою 

місцевої влади. Питання ж фаховості та ефективності чиновників вирішуються через 

прийняття їх на роботу на конкурсній основі і систему контрактів. 

 

Крім того, бюджетна інформація в 

Сакраменто не приховується, всі 

документи, які приймаються міською 

радою, знаходяться у відкритому 

доступі, в тому числі всі рішення, відео, 

записи трансляцій засідань міської 

ради розміщені в хронологічному 

порядку. Коли ж є підозри громадян 

щодо використання чиновниками своїх 

повноважень у приватних цілях, може 

бути надана за запитом будь-яка 

ділова переписка чиновників. Постійне 

знаходження органів місцевого 

самоврядування під громадським контролем, практично унеможливлює існування 

корупції. Таким чином, перебування експерта в Україні дозволяє не тільки 

познайомитися з системою електронного врядування США, а також налагодити зв'язки 

з місцевою владою Каліфорнії та більш ретельно поставитися до питань реформування 

місцевого самоврядування. 

ЛІТНЯ ШКОЛА З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ  

 

МЕТА ПРОЕКТУ 

Метою проекту «Відкрита дискусія – шлях до єднання» було впровадження в практику 

шкіл п’яти областей Сходу України  принципів та цінностей громадянської освіти 

відповідно до рекомендацій Ради Європи щодо міжкультурного розуміння, прав людини 

та громадянської освіти, здійснення обміну досвідом та найкращими практиками у сфері 

громадянської освіти для утвердження принципів демократії та прав людини у 

діяльності школи. 

ЗАВДАННЯ  

  

- Активізувати молодь, вчителів та громадськість 5-ти областей для участі у проекті та 

створити умови для підготовки Літньої школи; 
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-   Розробити  Програму дій 

Літньої школи; 

-  Провести у серпні 2015 року 

Літню школу з громадянської 

освіти для лідерів шкільного та 

студентського самоврядування, 

вчителів шкіл, керівників 

дебатних гуртків та євро клубів; 

-  Узагальнити та поширити 

досвід проекту серед 

навчальних закладів 5-ти 

областей Сходу України.  

Учасники Школи, яка проходила з 20 по 23 серпня на о. Хортиця, вивчали основи 

проектного менеджменту та розробляли в групах власний проект. Для багатьох це був 

перший досвід розробки та захисту соціального проекту. Учасники навчалися 

технологіям ефективної комунікації та отримали досвід роботи в команді. Найбільшим 

відкриттям було те, що можна робити корисні справи, але треба покроково все 

спланувати, тому важливим було навчитися сприймати проект як цілісну систему, в якій 

важливо все – і ідея проекту, і заплановані заходи і очікувані результати. Важливо також 

враховувати ресурси, хто з керівників проекту має яку зону відповідальності, наявність 

чи пошук фінансових можливостей та реальні строки реалізації проекту. Досвід, 

отриманий під час навчальних сесій, має бути втілений в життя. З молодіжною групою 

працювали тренери – Шаньгін Олександр, Рудницький В’ячеслав, Дударева Інна, Зима 

Олена.  

Вчителі, які працюють у сфері громадянської освіти, шукали способи взаємодії та 

обговорювали методи викладання, які 

будуть сприяти формуванню 

громадянської позиції молоді. Максим 

Лепський, доктор філософських наук, 

ЗНУ, Володимир Скворець, доктор 

філософських наук, ЗНУ, Коваленко 

Людмила та Олена Зима, тренери ГО 

«Нове бачення», створили умови для 

обговорення актуальних питань 

виховання молоді як патріотів та 

громадян України.  

Організатори вірять, що дні, проведені у 

спілкуванні, призведуть до реальних та 

позитивних результатів щодо реалізації 

соціальних проектів. Вчителі, учасники 
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школи, планували подальшу комунікацію та розробляли плани на майбутнє для 

продовження роботи з громадянської освіти на рівні свого навчального закладу. 

ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ – ШЛЯХ ДО ВЗАЄМОДІЇ 

ЗУСТРІЧ З ПОСЛОМ 

13 жовтня 2015 року у Дніпропетровську в рамках 

торговельної місії відбулася зустріч Посла 

Нідерландів пана Кейса Кломпенхаувера з 

молоддю, яку готувала організація «Нове 

бачення». ГО є членом міжнародної дебатной 

організації IDEA NL (міжнародної дебатної 

освітньої організації, Нідерланди), впроваджує 

міжнародні стандарти та дебатні технології. Для 

нас це був перший досвід співпраці с Посольством 

Королівства Нідерландів в Україні. На зустрічі 

порушувалися різні питання, в першу чергу про 

співпрацю між Королівством Нідерландів та 

українськими організаціями і установами, про 

спільні освітні проекти для молоді, про 

перспективи інвестицій в українську економіку 

тощо. Активна молодь сьогодні не тільки готова 

порушувати актуальні запитання, але й виявляє бажання бути корисною, усвідомлювати 

власну відповідальність та брати на себе відповідальність. На зустрічі були присутні 

студенти вищих навчальних закладів Дніпропетровська та Запоріжжя, лідери 

молодіжних та громадських організацій. Деякі питання стосувалися складної політичної 

ситуації та проблем з вимушеними переселенцями. Активісти обмінювалися контактами 

та виявили бажання взаємодіяти в майбутньому. 

 ПИТАННЯ, ЯКІ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ НА ЗУСТРІЧІ: 

-          Сьогодні всі закидають Україні, 

що дуже повільно відбуваються 

реформи. Які позитивні зрушення на 

Ваш погляд в Україні вже відбулися? Як 

Ви оцінюєте зусилля української влади 

реагувати на сучасні виклики?  

-          Що українській владі треба 

зробити в першу чергу, щоб подолати 

корупцію?   

-          Чи стануть місцеві вибори 

стабілізуючим фактором в Україні? 
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-          Наші випускники зіткаються з проблемою працевлаштування: відсутність досвіду 

роботи не дозволяє їм найнятися на роботу, а роботодавці бажають наймати 

професіоналів з досвідом. Які можливості для молоді є в Нідерландах щодо 

працевлаштування? 

-          Чи є програма громадянського виховання у Нідерландах? 

-          Які Ви компетенції найбільш цінуєте у молоді? Чи є у Вас приклади історій успіху? 

-          Щоб Ви порадили активним волонтерам, які хочуть сьогодні бути корисними 

суспільству, але не знають як себе проявити? 

 

ДЕБАТИ ТА ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ ДРАМУ - ІННОВАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  
 

ЗАПРОШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ 

Як навчитися вирішувати конфлікти в сучасному світі? 
   

 Міжнародний експерт Рональд Маттіссен 

(Відень, Австрія), запрошений громадською 

організацією "Нове бачення", представляв 

інноваційні технології 27-28-29 жовтня у м 

Дніпропетровську. Деякі техніки, якими 

користується Рональд, засновані на театрі 

для пригноблених Боаля, на теорії 

розвиваючого навчання Виготського 

(психологія научіння), а також теорії 

морального розвитку Колберга. Кожен раз, 

коли він працює з новими групами, 

виникають нові методи, відповідні даній 

ситуації. 

Інтерв'ю з Рональдом, яке відбулося 27 жовтня 2015 року у ранковій передачі на 51 

каналі: https://www.youtube.com/watch?v=VP_cNVZXDbI  

Кожен раз, коли він працює з новими групами, виникають нові методи, відповідні даній 

ситуації. Коли він перший раз працював в Україні, учасники семінару в Києві винайшли 

нову техніку під назвою «навчальна сцена для модератора». Стаття Роналда 

Маттіссена про цей метод буде опублікована в Болівії. «Кожен контекст створює 

методи, яких потребує», - говорить Роналд. «Я їду в Дніпропетровськ, щоб 

сконцентруватися на вирішенні конфліктів, пов'язаних з внутрішньо переміщеними 

особами, а також на те, яку роль відіграють мас медіа в досягненні миру. Це навчальний 

досвід, або, як каже шанований мною колега з Індії Санджой Гангули, «інтелектуальна 

подорож», яка принесе користь всім учасникам. Я буду вчитися разом з вами». 

https://www.youtube.com/watch?v=VP_cNVZXDbI
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ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА ОНЛАЙН ДЛЯ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

  

Громадська організація «Нове 

бачення» здійснювала соціальний 

проект «Ділова англійська онлайн для 

вимушених переселенців» протягом 

9-ти місяців з 1 листопада 2015 року 

по 30 червня 2016 року в п'яти 

регіонах: у Київській, Луганській, 

Дніпропетровській, Одеській та 

Миколаївській областях за підтримки 

Відділу преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні. 

Мета проекту - в рамках онлайн-

навчання дати учасникам базові навички володіння англійською мовою, необхідні для 

успішного працевлаштування та інтеграції в новому середовищі. Всі матеріали для 

змішаного навчального курсу будуть забезпечені Посольством США. Викладачі та 

онлайн-інструктори – це професіонали, відібрані за результатами відкритого конкурсу. 

3 листопада 2015 року у приміщенні Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації відбулося урочисте відкриття проекту, де учасників програми привітали 

Кетрін Хеллок - прес-аташе з питань культури Посольства США в Україні, керівник 

управління з питань міжнародної інтеграції – Олександр Ракша та керівник проекту ГО 

«Нове бачення» - Марина Теплова.  

Навчання відбувалося таким чином:  

Курс розрахований на чотири місяці та 

передбачав два набори. Учасники 

приєднувалися до онлайн-класу у вигляді 

блогу чи вікі. Вони виконували завдання, 

брали участь у дискусійних форумах, і 

створювали свої власні блоги. Щотижня 

учасники приділяли онлайн-курсу не 

менше шести годин. Учасники мали 

можливість працювати в малих групах 

через Skype протягом 30 хвилин на тиждень для розвитку розмовних навичок. Крім того, 

два рази на місяць проводилися розмовні сесія з викладачами для закріплення 

отриманих навичок. По закінченню курсу всі учасники, що успішно закінчили базовий 

курс ділової англійської отримали сертифікати. 
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  СТРУКТУРА ГО «НОВЕ БАЧЕННЯ» ЗГІДНО СТАТУТУ 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ГО 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВЕ БАЧЕННЯ» ОТРИМАЛА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ 

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ «НАВЧАННЯ ДЕМОКРАТІЇ ЧЕРЕЗ ДЕБАТИ» ВІД: 

1. Відділу Преси, освіти та культури Посольства США (2014-2015 рр.) –  

$ 18 000  

2. Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА - $ 2 000. 

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ «ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ - ШЛЯХ ДО ВЗАЄМОДІЇ» ВІД: 

1. Громадської організації «Культура медіальна» - $ 1 000. 

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ «ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА ОНЛАЙН ДЛЯ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» ВІД: 

1. Відділу Преси, освіти та культури Посольства США (2015-2016 рр.) –  

$ 100 000  

ЗА 2015 РІК ВИТРАЧЕНО: 1 597 649, 00 грн. 

На адміністративні витати: 136 555, 00 грн. 

На проектну діяльність: 1 461 094, 00 грн. 

Загальні збори 
(останні - 10 червня 2015 

року)

Рада організації 
Зима О.В. - голова, Теплова 

М. В., Заврайська Н. Є.

виконавчий орган 
ГО, обирається на 

5 років

Голова 
організації 

Зима О.В.

здійснює загальне 
керівництво ГО, 
обирається на 5 

років

Ревізійна комісія
Давлєтова Л. І., 
Коваленко Л.О., 
Рудницький В. В.

здійснює контроль 
за фінансово-
господарською 
двяльністю ГО
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ПЛАНИ ГО «НОВЕ БАЧЕННЯ» НА МАЙБУТНЄ: 

 

    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВЕ БАЧЕННЯ»     

              ВІДКРИТА ДО ПАРТНЕРСТВА 

 

НАША АДРЕСА: 
 

вул. Старокозацька, 58, оф. 429 

м. Дніпро, 49006 

НАШІ КОНТАКТИ: 

http://www.newvision.org.ua/ 

newvision.dp@gmail.com 

https://www.facebook.com/ngonewvision 

https://www.facebook.com/pages/Dnipro-Open-2015-Debate-Tournament/197965333667940 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

2015

Поглиблювати співпрацю з 
громадськими організаціями 
Дніпропетровська, розробити 
спільні проекти та реалізувати 

проект з організаційного 
розвитку, розвивати співпрацю з 

IDEA

Створити стратегію 
розвитку ГО на 5 років

Поглибити співпрацю з 
громадськими 
організаціями

Розробити проект для 
молоді з особливими 

потребами (у 
партнерстві з IDEA)

Провести Літню 
школу з 

громадянської освіти 
у партнерстві з ЗНУ

http://www.newvision.org.ua/
mailto:newvision.dp@gmail.com
https://www.facebook.com/ngonewvision
https://www.facebook.com/pages/Dnipro-Open-2015-Debate-Tournament/197965333667940

