Додаток 2

Звіт про наукову роботу центру/лабораторії у 2019 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 (відповідно до наказу) __________1999 р______________

1. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Громадянська освіта в Україні
2. Політична міфологія
3. Політичне маніпулювання
4. Популізм як тонка ідеологія

2. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦЕНТРУ
Табл.
Чисельність науково-педагогічних працівників центру -__1__, в т.ч. __
сумісників
Чисельність докторів наук у складі НПП -___, в т.ч.___ сумісників
Чисельність кандидатів наук у складі НПП -__1_, в т.ч.____ сумісників
Чисельність аспірантів -____
Чисельність докторантів -_____
Чисельність молодих учених (віком до 35 р.) -

3. АНОТОВАНІ ЗВІТИ ПО НАУКОВИМ ТЕМАМА/ПРОЕКТАМ, які виконуються
в центрі/лабораторії
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: IFES забезпечувала курс посібниками для студентів та
методичними матеріалами для викладача.
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: не зареєстровано
Мета роботи: подальше впровадження нового інтерактивного курсу IFES для студентівполітологів.

Очікувані результати роботи: підвищення рівня громадянської активності студентської
молоді.
Кількість виконавців: 1
Стислий опис отриманих результатів.
1.

Другий рік поспіль в НаУКМА викладався 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).

2.

У рамках курсу студентами розроблено та презентовано ряд проектів
громадської участі. Навесні один із проектів «Молодь не лайкає, молодь
голосує» був реалізований студенткою 4 курсу Анною Рябою в НаУКМА.

Використання результатів проекту у навчальному процесі.
Враховано «+» і «-» нового курсу, проведено його модернізацію для інтегрування в
навчальний процес. З наступного року курс викладатиметься як вибірковий, що дасть змогу
збільшити чисельність студенства НаУКМА.
Перспектива нового проекту
Досягнуто домовленостей щодо підготовки ще двох викладачів кафедри політології за
методикою SEED.
Тема: Школа молодіжного лідерства
Керівник: Зубрицька Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, ст. викладач
кафедри політології.
Термін виконання: 2019 рр.
Джерело фінансування: NPG
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: не зареєстровано
Мета роботи: проведення серії тренінгів для молоді 16-19 років.
Очікувані результати роботи: підвищення рівня обізнаності молоді в політичних процесах,
формування розуміння феномену лідерства та покращення компетенцій, необхідних для
ефективного лідерства в сучасних умовах.
Кількість виконавців: 1

Стислий опис отриманих наукових результатів.
“Школа молодіжного лідерства” – спільний проект Інституту громадянської освіти
НаУКМА та ГО “Нова політична генерація».
У рамках проекту було проведено два цикли навчання: 15-16 липня (ДПУ
«Міжнародний дитячий центр «Артек») та 28 вересня (м. Славутич),які включали

інтерактивні заняття, серед яких лекції, практичні вправи, дискусії та завдання для
закріплення отриманих знань.
Практична цінність результатів та продукції
У результаті цього проекту з громадянської освіти біля 300 школярів з України та Білорусі
отримали навички активного лідерства, ознайомились з методами впливу на владу з метою
відстоювання своїх інтересів.

Перспектива нового проекту
Можлива подальша співпраця з ГО «Нова політична генерація» у напрямку політичної
просвіти.

1. ОБСЯГ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
ЦЕНТРУ У ЗВІТНЬОМУ РОЦІ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ _______(ВСЬОГО), В Т.Ч.:
№

Джерело фінансування Назва роботи
(код КПКВК,
загальний фонд,
напрям фінансування)

-

-

-

Період
Фактичний обсяг
виконання фінансування за 2019 р.
роботи
(тис. грн)
(з... по...)
-

-

ОБСЯГ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
ЦЕНТРУ У ЗВІТНЬОМУ РОЦІ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ПРОЕКТИ, ГРАНТИ, ПЛАТНІ ПОСЛУГИ) ____ВСЬОГО, В.Т.Ч.

5.

№

Джерело фінансування (код
КПКВК, спеціальний фонд,
напрям фінансування)

Назва роботи (назва
проекту, гранту),
грантодавець

Період
виконання
роботи
(з… по…)

Фактичний обсяг
фінансування за
2019 р.
(тис. грн)

-

-

-

-

-

6. БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ПРИДБАНОГО АБО ОТРИМАНОГО У
ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ У ЗВІТНЬОМУ РОЦІ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЦЕНТРУ:
N Назва приладу (українською мовою
з/п та мовою оригіналу), його марка,
фірма-виробник, країна походження

Вартість, тис. грн

Джерело
фінансування
(бюджет
НаУКМа,
грант,
благодійна
допомога ,
інще, що
саме)

1

2

-

--

-

-

7. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРОД ЗА МЕЖАМИ ЗВО
(зазначаються тільки ті, на які є акти впровадження або договори)

N
з/п

Назва та автори
розробки

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату, переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект

Місце
Дата акта
впровадження
впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Практичні результати, які
отримано ЗВО / науковою
установою від впровадження
(обладнання, обсяг отриманих
коштів, налагоджено співпрацю
для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

6

5

8. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ЗА ПІДЗВІТНИЙ РІК:
Публікації (заповнюються в таблиці Excel, додаток 1А)
8.1. П у б л і к а ц і ї:
3.1.1. Монографії
3.1.1.1. Одноосібні
3.1.1.2. Колективні
8.1.2. Підручники та навчальні посібники
8.1.3. Інше Тут можна вказати видані словники, бібліографічні покажчики, тези доповідей
тощо

•

Популізм і громадянське суспільство: межі перетину. Тези виступів
наукової конференції (24 берез. 2019 р.) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. ––
45 с.

8.2. Н а у к о в і с т а т т і
До цього розділу належать статті, що були
публікації в газетах, інтерв'ю тощо).

видані в наукових виданнях (сюди не належать

8.2.1. У журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science
core collection та (чи) Scopus, Index Copernicus)
8.2.2. У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань
України)
•

Зубрицька Л. Й., Побережник А. Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова
як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства//
Наукові записки кафедри політології НаУКМА. – Київ, 2018. - С. 95-107.
8.2.3. В інших виданнях України
8.2.6. Патенти, авторські свідоцтва

Об’єкт права
інтелектуальн
ої власності

-

№, назва

Автори
(співавтори)

Дати (чинність)

-

-

-

-

Належить НаУКМА
(не належить
НаУКМА), в
останньому випадку
вказати кому
належать
права)
-

…
*За необхідними консультаціями щодо порядку проходження заявок на отримання охоронних документів на
службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які створені працівниками НаУКМА та допомогою в
оформленні (в т.ч.сплаті) звертатися до наукової частини.

8.2.7. Публікації співробітників центру/лабораторії, завантажені за звітний рік
в інституційний репозитарій НаУКМА (ekmair):

•

Популізм і громадянське суспільство: межі перетину. Тези виступів
наукової конференції (24 берез. 2019 р.) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. ––
45 с.

9. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ: КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ЛІТНІХ
ШКОЛАХ ТОЩО.
9.1. Перелік наукових заходів, організованих центром/лабораторією (назва
наукового заходу, дата, країна, місто, джерело фінансування):
•

Організовані і проведені самостійно центром/лабораторію:

9.1.1. Національні/регіональні
Організовані і проведені разом з кафедрою політології НаУКМА:
Науково-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі
перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ, НаУКМА.
Організатори та партнери конференції: кафедра політології НаУКМА, Інститут
громадянської освіти імені С.Рябова, Фонд “Освіта для демократії”, Школа політичної
аналітики НаУКМА, NPG.

•

9.1.2. Міжнародні
•

Організовані і проведені спільно із працівниками інших інституцій, закладів
тощо.
28 вересня 2019 року відбувся Міжнародний фестиваль «Золота осінь Славутича
2019», в рамках якого під егідою ІГО проведено номінацію «Молода демократія», що
передбачала:
- публічний лекторій ( «Стартап в політиці для покоління Z», «Поведінкова політика»)
- інтерактивну гру «Громадські слухання» для конкурсантів номінації.
9.2 Доповіді співробітників ЦЕНТРУ/наукового підрозділу на конференціях,
семінарах, круглих столах (вказати прізвище, назву доповіді, науковий захід,
місце проведення, дату):
9.2.1. Національних/регіональних

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зубрицька Л. Й. Українське суспільство потребує позитивних емоцій/ Круглий стіл
«Українське диво: від депресії до соціального оптимізму»., м. Київ, 12 квітня, 2019 р
Зубрицька Л. Й. Особливості впровадження інтерактивних методів викладання /
Семінар-тренінг «Інтерактивні методики викладання»., м. Київ, 19 листопада, 2019 р.
Зубрицька Л. Й. Механізми маніпулювань під час виборчих перегонів / Круглий стіл
«Маніпуляції та фейки у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року», м.
Київ, 14 серпня, 2019 р.
Зубрицька Л. Й. Емоційне підсвідоме як фактор вибору / Круглий стіл
«Маніпулятивна інформація в українських ЗМІ», м. Київ, 29 травня, 2019 р.
Зубрицька Л. Й. Громадянська освіта як механізм протидії впливу популізму/
Наукова-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі
перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
Мазниченко Б. Спільні та відмінні риси правого та лівого популізму на кейсах
грецьких партій "Syriza" та "Golden Dawn"/ Наукова-практична конференція
«Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
Прокопчук Д. Концепція садопопулізму в українських реаліях/ Наукова-практична
конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019
р., м. Київ.
Соколов С. Як медiа торують шлях популiзму/ Наукова-практична конференція
«Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ.
Зубрицька Л.Й. Участь у тренінгу Міжнародної фундації виборчих систем (IFES):
«Фасилітація у викладанні. Права людини», – Львів, 17 травня 2019.
Зубрицька Л.Й. Участь у тренінгу Міжнародної фундації виборчих систем (IFES):
«Методика викладання інтерактивного курсу з громадянської освіти», – Київ, 2
лютого 2019 р.
9.2.2. Міжнародних

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

Установапартнер

Тема
співробітництва
(назва наукового
проекту)

Документ,
Спільні наукові
відповідно до якого
заходи
здійснюється
співробітництво, термін його
дії

1

2

3

4

5

11. УГОДИ ПРО НАУКОВЦ СПІВПРАЦЮ З ВНЗ, ІНСТИТУТАМИ НАНУ ТА
ІНШИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ.
Проект: «Стоп політичній корупції » : медіамоніторинг парламентських виборів 2019
р. (експертна складова)
Проект з контролю парламентських виборів в Україні, викриття та спростування
інформаційних фейків у ЗМІ, який був реалізований рядом громадських організацій та
наукових інституцій:

Партнери: ГО "Стоп корупції", Інститут громадянської освіти НаУКМА, Semantrum,
Український центр соціального розвитку, Школа журналістики КНУ ім. Т.Шевченка.
Мета: виявити канали та контент маніпулятивної інформації в українських ЗМІ під час
парламентських виборів 2019 р.
Очікувані результати роботи: у ході моніторингу виборів використано найновіші
сучасні технології аналізу великих масивів даних, картування (mapping) каналів,
свідомого поширення маніпулятивної дезінформації, проведено експертні дослідження
і журналістські розслідування.
Результати проекту було представлено в аналітичному звіті «Маніпуляції та фейки у
ЗМІ під час парламентської кампанії 2019 року». Результати проекту висвітлено у
спеціальних передачах на «5 каналі».
Заходи: проведено ряд круглих столів, експертних зустрічей та інтерв’ю.

12. ЧЛЕНСТВО В КОМІСІЯХ ТА ІНШИХ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНАХ
МОН.
УЧАСТЬ
СТУДЕНТІВ
ЦЕНТРУ/ЛАБОРАТОРІЇ

13.

ТА

АСПІРАНТІВ

НАУКМА

У

РОБОТІ

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

6.1. Студенти/аспіранти, які беруть участь у виконанні науково-дослідних тем:
– без оплати
– Мазниченко Богдан, 2 курс МП, «Популізм як тонка ідеологія»
– Шеіна Марія, 4 курс БП, «Громадянська освіта»
– Таценко Ілона, 3 курс БП, «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 __2___, із них
самостійно _2____ (перелік статей і назви наукових видань, де їх надруковано).
•
•

Марциновський Максим. Популізм і громадянське суспільство як засоби впливу на
політикум/ Наукова-практична конференція «Популізм і громадянське суспільство:

межі перетину», 24 травня 2019 р., м. Київ. (тези доповіді)
Мазниченко Б. Спільні та відмінні риси правого та лівого популізму на кейсах
грецьких партій "Syriza" та "Golden Dawn"/ Наукова-практична конференція
«Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», 24 травня 2019 . (тези
доповіді)

6.4. Студенти/аспіранти, які брали участь у проведенні заходів центру/лабораторії:
(прізвище, ім’я, курс, назва заходу, форма участі).
– Мазниченко Богдан, 2 курс МП, конференція «Популізм і громадянське
суспільство: межі перетину», «Публічна лекція» - організаційні
питання, SMM-підтримка (висвітлення в соцмережах на сторінках ІГО);
– Шеіна Марія, 4 курс БП, конференція «Популізм і громадянське
суспільство: межі перетину», «Публічна лекція» - організаційні
питання;
– Таценко Ілона, 3 курс БП, конференція «Популізм і громадянське
суспільство: межі перетину», організаційні питання .

14. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ/ЛАБОРАТОРІЇ
(вказати види діяльності, які здійснював центр/лабораторія, їх результат та джерело
фінансування)
ІГО було організовано та проведено ряд публічних лекцій з громадянської освіти (на
волонтерських засадах):
• Публічна лекція випускника НаУКМА, журналіста Стаса Соколова «Політичні
новини: секрети творення» м. Київ, НаУКМА, 24 січня 2019 р.
•
•
•

Публічна лекція фундаторки Ірини Сєрової «Прес-офіс у політичних проектах» м.
Київ, НаУКМА, 31 січня 2019 р.
Публічна лекція випускника НаУКМА Дмитра Прокопчука «Журналістські жанри та
політичний контент»» м. Київ, НаУКМА, 14 лютого 2019 р.

•

Публічна лекція випускника НаУКМА, політтехнолога Петра Охотіна
«Агітматеріали: технології та секрети» м. Київ, НаУКМА, 21 березня 2019 р.

•

Публічна лекція американського політолога Джейсона Джей Смарта «Big data у
виборчих кампаніях» м. Київ, НаУКМА, 4 листопада 2019 р.

•
•
•
•
•

Публічна лекція Директора Інституту громадянської освіти Л.Зубрицької
«ПОШТОВХ» для абітурієнтів м. Київ, НаУКМА, 28 жовтня 2019 р.
Публічна лекція Директора Інституту громадянської освіти Л.Зубрицької
«Поведінкова політика» , м. Київ, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, 16 квітня 2019 р.
Публічна лекція політолога Валентина Гладких «Секрети спічрайтингу » м. Київ,
НаУКМА, 4 квітня 2019 р.

Дата 16.12.2019 р.
Керівник наукового центру/лабораторії

(Підпис)

ПІБ

Зубрицька Л.Й.

