Додаток 1
Звіт про наукову (освітню) роботу центру/лабораторії у 2018 році
Інститут громадянської освіти імені С. Рябова НаУКМА
(Назва центру/лабораторії)
Керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання):
Людмила Зубрицька, директор Інституту громадянської освіти імені С. Рябова
НаУКМА, кандидат політичних наук, ст. викладач кафедри політології
Дата створення центру/лабораторії _______1999 р.____________________________________

1. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
1. Громадянська освіта в Україні
2. Політична міфологія

2. АНОТОВАНІ ЗВІТИ ПО НАУКОВИМ ТЕМАМА/ПРОЕКТАМ, які виконуються в
центрі/лабораторії:

Тема: Школа громадянської освіти
Керівник: Зубрицька Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, ст. викладач
кафедри політології.
Термін виконання: 2018 рр.
Джерело фінансування: EUACI
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: не зареєстровано
Мета роботи: проведення серії тренінгів для громадських активістів ГО «Стоп корупції»
Очікувані результати роботи: підвищення рівня обізнаності в політичних процесах та
надання методик та механізмів впливу на органи влади.
Кількість виконавців: 1
Стислий опис отриманих наукових результатів.
“Школа громадянської освіти” – спільний проект ГО “Стоп корупції”, Інституту
громадянської освіти НаУКМА та ACREC
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI) підтримала проект
“Залучення місцевих громад в антикорупційні адвокасі-кампанії за допомогою
антикорупційних громадянських розслідувань, нагляду та громадянської освіти”.
Тривалість проекту – один рік. Протягом цього періоду проведено серію навчальних
тренінгів для громадських активістів ГО “Стоп корупції”, що працюють у регіонах України,
дослідити корупційні ризики та провести кампанії з протидії корупції в обраних містах.
Програма завершена.
Практична цінність результатів та продукції

У результаті цього проекту громадські активісти ГО “Стоп корупції” навчились досліджувати
корупційні ризики у місцевих органах влади, проводити розслідування корупційних вчинків і
конфліктів інтересів, залучати громадськість до протидії корупції та досягати успіху у
реформуванні місцевої влади. Результати впровадження проекту висвітлювалися у спеціальній
програмі “Стоп корупції” на 5 каналі національного телебачення.

Перспектива нового проекту
Можлива подальша співпраця з ГО «Стоп корупції» у проблематиці дослідження протидії
політичній корупції, політичної просвіти.
Тема: «Демократія: від теорії та практики» - інноваційний курс з громадянської освіти.
Керівник: Зубрицька Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, ст. викладач
кафедри політології.
Термін виконання: з 2018 рр.
Джерело фінансування: Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: не зареєстровано
Мета роботи: впровадження нового інтерактивного курсу IFES для студентів-політологів.
Очікувані результати роботи: підвищення рівня громадянської активності студентської
молоді.
Кількість виконавців: 1
Стислий опис отриманих результатів.
1.

2.

3.

Впроваджено курс «Демократія: від теорії та практики», який викладався за
методологією IFES. Інтерактивний курс, що триває один семестр, був
розроблений спільно провідними українськими та міжнародними фахівцями із
урахуванням українського контексту. Він ґрунтується на методології з
громадянської освіти, що використовується IFES в усьому світі: Посилення
участі шляхом освіти у сфері демократії (з англ. Strengthening Engagement
through Education for Democracy або SEED).
Проведено конкурс студентських ессе серед слухачів курсу, за результатами
якого студентка НаУКМА Любов Шарапова (4 курс, політолог) отримала грант
на тижневу поїдку до США, під час якої досліджувала виборчі процеси.
У рамках курсу студентами розроблено та презентовано ряд проектів
громадської участі.

Використання результатів проекту у навчальному процесі.
Враховано «+» і «+» нового курсу, проведено його модернізацію для інтегрування в
навчальний процесс.
Перспектива нового проекту
Діяльність в рамках проекту має потенційну можливість створення Асоціації викладачів
громадянської освіти України під егідою IFES.

3. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ЗА ПІДЗВІТНИЙ РІК:
3.1. П у б л і к а ц і ї:
3.1.1. Монографії
3.1.1.1. Одноосібні
3.1.2. Інше
3.1.2. Підручники та навчальні посібники
•

Амельченко Н.А., Зубрицька Л.Й. Методичні рекомендації для тренерів з
громадянської освіти (у розробці).

3.1.3. Інше
Тези доповідей
Зубрицька Л. Й. Українська політика: трансформація міфологем простору та часу/ "Українська
політика у міждисциплінарному вимірі", Міжн. наук. конф. (22-23 березня. 2018 р.; Київ) /
http://political-science.ukma.edu.ua
3.2. Н а у к о в і с т а т т і
3.2.1. В інших виданнях України
•

•

Кисельов С. О., Поліщук Ю. В. Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності:
теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова // Наукові записки НаУКМА.
Політичні науки (подана до розгляду).
Зубрицька Л. Й. , Побережник А. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як
спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства// Наукові
записки НаУКМА. Політичні науки (подана до розгляду).

3.2.2. В іноземних виданнях
3.2.3. В іноземних журналах
4. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ: КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ЛІТНІХ
ШКОЛАХ ТОЩО.
4.1. Перелік наукових заходів, організованих центром/лабораторією (назва
наукового заходу, дата, країна, місто, джерело фінансування):
•

Організовані і проведені разом з кафедрою політології НаУКМА:

1. Перша Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ», 22-23 березня 2018 р., м. Київ.
Партнери конференції: Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada
EDU Consultancy) та Ukrainian American Associattion of College Educators.
2. Освітня програма «Нова політична генерація України», 16-18 листопада 2018 р.,
м.Київ. Партнери: NPG, «Кореспондент.net», «Деньги.ua», «Hub`s», «Нова влада», ТРК
«Рудана».
4.2 Доповіді співробітників кафедри/наукового підрозділу на конференціях,
семінарах, круглих столах:
4.2.1. Національних/регіональних
1. Зубрицька Л. Й. Інформаційні виміри організації антикорупційних кампаній / Круглий
стіл «3К: комунальний край корупції», м. Київ, 19 травня, 2018 р
2. Кисельов С. О. Нові виклики для української політики / Семінар «Нова політична
генерація України»», м. Київ, 16 листопада 2018 р.
3. Дем’янчук О. П. Ідеї Харарі у роботі «21 урок для 21 століття» / Семінар «Нова політична
генерація України»», м. Київ, 16 листопада 2018 р.
4. Зубрицька Л.Й. Поведінкова економіка або чому обирають «старих» політиків / Семінар
«Нова політична генерація України»», м. Київ, 16 листопада 2018 р.
5. Побережник А. Блокчейн-демократія як рецепт для нових політиків/ Семінар «Нова
політична генерація України»», м. Київ, 17 листопада 2018 р.
6. Гомза І. Сучасні політичні ідеології/ Семінар «Нова політична генерація України»», м.
Київ, 17 листопада 2018 р.
7. Яковлєв М. Доказова політика проти популізму/ Семінар «Нова політична генерація
України»», м. Київ, 16 листопада 2018 р.
8. Дем’янчук О. П. Участь у тренінгу Міжнародної фундації виборчих систем (IFES):
«Запровадження методології SEED у вищих навчальних закладах України», – Полтава, 47 лютого 2018.
9. Кисельов С. О. Участь у тренінгу Міжнародної фундації виборчих систем (IFES):
«Запровадження методології SEED у вищих навчальних закладах України», – Полтава, 47 лютого 2018.
10. Зубрицька Л.Й. Участь у тренінгу Міжнародної фундації виборчих систем (IFES):
«Запровадження методології SEED у вищих навчальних закладах України», – Полтава, 47 лютого 2018.
11. Зубрицька Л.Й. Участь у тренінгу IFES: «Методика викладання інтерактивного курсу з
громадянської освіти», – Одеса, 2-7 серпня 2018. Виступ на тему: «Методики викладання
теорії ігор як приклад інтерактивних навчальних практик».

4.

МІЖНАРОДНЕ
НАУКОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
(З
ЯКИМИ
УНІВЕРСИТЕТАМИ, ФІРМАМИ ТОЩО). СПІЛЬНІ НАУКОВІ
ПРОЕКТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ.

НАУКОВІ СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ
13-14 квітня 2018 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Ромські студії
в Україні і ЄС. Досвід і перспективи».
Організатори заходу:
• Міжнародний фонд «Відродження»,

•
•
•
•
•

•

•
•
•

6.

Центральний європейський університет, Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,
Український центр вивчення історії Голокосту,
Кафедра політології Національного університету «Києво-Могилянської академії»,
Інститут громадянської освіти НаУКМА,
ГО «Фонд «Освіта для демократії».

ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ
09.02.2018 р. проведено відкриту лекцію експертки з гендерних питань Міжнародної
фундації виборчих систем (IFES) Габріель Бардалл на тему «Насильство,
спрямоване проти жінок у політиці». Дана лекція проводилась Міжнародною
фундацією виборчих систем (IFES) у співпраці з кафедрою політології НаУКМА та
Інститутом громадянської освіти імені Сергія Рябова Національного університету
«Києво-Могилянська академія» за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги.
Публічна лекція випускника НаУКМА, журналіста DW Дмитра Прокопчука «ЗМІ та
політика» м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2018 р.
Публічна лекція Директора Інституту громадянської освіти Л.Зубрицької
«ПОШТОВХ» для ліцеїстів Українського аграрного ліцею , м. Умань, 6 грудня 2018 р.
Публічний лекторій «Блокчейн-еволюція у соціально-політичному вимірі».
Запланований на 22.12.2018.

УЧАСТЬ
СТУДЕНТІВ
ЦЕНТРУ/ЛАБОРАТОРІЇ

ТА

АСПІРАНТІВ

НАУКМА

У

РОБОТІ

(У кожному підпункті подати список студентів/аспірантів, вказавши ПІБ, кафедру та рік
навчання):

6.1. Студенти/аспіранти, які беруть участь у виконанні науково-дослідних тем:
– без оплати (прізвище, ім’я, курс, наукова тема).
Побережник Артем, 4 курс, «Громадянська освіта»
6.2. Студенти/аспіранти, які на базі центру/лабораторії виконували кваліфікаційні
бакалаврські та магістерські роботи:
(прізвище, ім’я, курс, тема кваліфікаційної роботи, науковий керівник).
6.3. Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів.
6.4. Студенти/аспіранти, які брали участь у проведенні заходів центру/лабораторії:
(прізвище, ім’я, курс, назва заходу, форма участі).
Снопок Ольга, 3 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію;
Тимченко Дарина, 4 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію
Побережник Артем, 4 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію
Боднарчук Каріна, 3 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію
Засімович Ірина, 3 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію
Сердюков Микола, 4 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію
Ліварюк Михайло, 3 курс, проект «ШГО», організаційні питання лекторію.

7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ/ЛАБОРАТОРІЇ

(вказати види діяльності, які здійснював центр/лабораторія, їх результат та джерело
фінансування)

Участь у радіо-проекті «10 міфів про південь України», виступ Зубрицької
Л.Й. на тему : «Міфи про українське козацтво» (Radio Hayat )
Дата 10.12.2018 р.
Керівник наукового центру/лабораторії

Зубрицька Л.Й.

