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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 2017 році учасниками проектів були також 

внутрішньо переміщені особи зі східних та південних областей України, лідери ОТГ з 5-

ти регіонів. 

ЗАСНУВАННЯ ГО – 10 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ 

ВСТУП ДО IDEA – 2012 РІК 

 

ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАЦІЇ: 
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Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»,Запорізький національний 

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

УДЦ «Молода гвардія», м. Одеса, Громадська організація «Майдан Січеслав-Дніпро». 

Відкритий дебатний турнір DniproOpen здійснюється за підтримки Дніпропетровської 

облдержадміністрації та Департаменту науки та освіти у Дніпропетровській області. 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ: Теплова Марина – teplovamaryna@gmail.com 

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР: Олена Зима – olenazyma@gmail.com 

 

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 ініціатив, 

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 
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Дніпропетровської області. 

Генеральна Асамблея міжнародної дебатної освітньої організації IDEA NL проходила 

15 липня 2017 року у Будапешті. Представники 16 країн обговорювали проблеми та 

перспективи розвитку дебатної освіти, обмінювалися досвідом щодо реалізації 

молодіжної політики у своїх країнах. Дуже емоційними були сесії, коли обговорювали 

майбутні проекти та взаємодію у нових проектах, а вибори нових членів до Правління 

організації продемонстрували, як дебатні навички можуть допомогти кандидатам 

зробити сильні мотиваційні презентації. 

 

ДЕВ’ЯТИЙ ВІДКРИТИЙ ДЕБАТНИЙ ТУРНІР  

DNIPRO OPEN 2017 

Громадська організація «Нове 

Бачення» разом з Українським 

інститутом вивчення Голокосту 

«Ткума» та за підтримки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації провела 

Дев’ятий міжнародний 

дебатний турнір для учнів 

середніх та старших класів 

«Dnipro Open 2017». Дебатний 

захід Dnipro Open 2017 відбувався у м. Дніпрі з 24 по 26 лютого 2017 року за 

стандартами міжнародної дебатної освітньої асоціації „IDEA”. 

Відкриття турніру Dnipro  Open відбулося 24 лютого 2017 року у приміщенні 

культурного центру «Менора».  В перший 

день турніру на базі Українського інституту 

вивчення Голокосту «Ткума» і музею 

«Пам'ять єврейського народу та Голокост в 

Україні» відбулися екскурсії для учасників 

по музею Голокосту. Перші майстерні 

провели співробітники Інституту «Ткума»: 

Єгор Врадій і Денис Шаталов співробітники 
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Музею, кандидати історичних наук.  

Ігор Щупак,  докторант ЗНУ та директор Українського інституту вивчення Голокосту 

«Ткума» і музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» провів діалог з 

колегами-педагогами і майстерню для вчителів "Історія та сучасність. Моральний вибір 

у період Голокосту". В ході заняття він говорив, що методи із знищення особистості 

людини, які запроваджували нацисти у концтаборах, знайшли відлуння в радянській 

системі "комуністичного виховання" - починаючи від піонерських таборів; придушення 

особистості іноді використовують начальники щодо підлеглих, а ще страшніше - 

батьки щодо дітей...Але він вбачає перспективи в дебатній діяльності, бо Школа 

дебатів допомагає навчитись відстоюванню своєї точки зору, і своєї гідності. 

В ході круглого столу учасники познайомилися з можливостями застосування 

педагогічної технології «дебати» в навчальному процесі, ширше подивилися на 

підходи до патріотичного виховання та способи формування громадянської позиції у 

школярів.  

Дебати відбувалися двома мовами українською та англійською. В рамках турніру 

проведено 5 відбіркових раундів, півфінал та фінал. 

Теми відкритого дебатного турніру для школярів DNIPRO OPEN 2017 

Старша ліга – 9-11 класи: 

 

 Україномовний трек: 

1. Формат Карла Поппера з полісі 

кейсом: «Наш проект зможе 

вирішити соціальну проблему міста 

Дніпра». 

2. Всесвітній формат шкільних 

дебатів:  «Спостерігачів (bystanders) 

можна вважати співучасниками 

Голокосту». 

 

 Англомовний трек: 

1. Всесвітній формат шкільних дебатів: 

«Andriy Sheptytsky must be recognized as Righteous Among the Nations». 

2. Всесвітній формат шкільних дебатів: 

«Creating hubs promotes investment attractiveness of the city». 
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Молодша ліга – 6-9 класи: 

 Україномовний трек: 

1. Формат Карла Поппера:  «Андрій Шептицький має бути визнаний Праведником 

народів світу». 

2. Формат Карла Поппера: «Діти з особливими потребами мають навчатися в 

загальноосвітній школі». 

Dnipro Open - це не тільки навчання 

дебатам, це площадка для спілкування з 

провідними лідерами в галузі освіти, 

можливість обмінювати новими знаннями 

та практиками. За період турніру було 

проведено 20 майстерень для учасників, 

серед них п'ять англомовних, п'ять 

відбіркових раундів, полуфінали та три 

фінали! У заході брало участь 32 команди 

з різних міст України. В ході турніру учасники змогли подолати власні сумніви, страх 

публічних виступів та підвищити самооцінку, змогли почути коментарі та поради 

дорослих і знайти серед них підтримку. Переможцями у трьох треках стали:  

 старша ліга, 9-11 класи, україномовний трек, - збірну команду з м. Бердянська; 

 молодша ліга, 6-9 класи, україномовних трек, - команда з м. Дніпра, НВК №136; 

 англомовний трек, 9-11 класи, - ССЗШ №9, м. Дніпра. 

 

ГОЛОВНА НАГОРОДА ТУРНІРУ  

DNIPRO OPEN 2017 

Дебатний турнір для школярів Dnipro Open виробив 

вже свої традиції. Дехто з учасників іде сюди, щоб 

отримати дебатний досвід, дізнатися про новини в 

дебатному середовищі, дехто - за чудовою 

атмосферою спілкування, неповторними емоціями та 

враженнями. Але для тих, для кого дебати стали 

невід'ємною частиною їхнього життя, отримати 

медаль IDEA - заповітна мрія. Перехідну медаль 
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IDEA у 2017 році завоювала найкращий спікер турніру - Малашенко Валерія, м. Дніпро, 

ССЗШ №9, тренер Давлєтова Людмила Іванівна. Валерія вперше приймала участь у 

Dnipro open – це яскравий приклад того, як  старанна робота та жага до перемоги 

може піднести людину на вершину. 

 

 ТРЕНІНГИ З ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МОЛОДІ 

ВІД СТИПЕНДІАНТА ПРОГРАМИ ФУЛБРАЙТ У ДНІПРІ, БАКАЛАВРА З 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ДИПЛОМАТІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СЕТОН ХОЛЛ – 

СИНТІЇ СУЛАРЖ 

Пiд час тренiнгу 22 квітня учасники вивчали мову 

тiла та жестiв. Дiзнались про певнi вiдмiнностi 

трактування жестiв у рiзних культурах. 

Працюючи в малих групах, кожен мав змогу 

спробувати себе як у спiкерськiй ролi, так i у ролi 

активного слухача й спостерiгача. Саме завдяки 

таким вправам вони могли вiдчути та зрозумiти, 

що саме активне слухання є важливою складовою ефективної комунiкацiї. Та, звiсно ж, 

учасники тренiнгу практикували свою англiйську мову. 

Тренінг "Public Speaking and Presentation" відбувся 12 травня та був присвячений 

особливостям публічного виступу та підготовці до презентацій, в ході якого учасники 

могли покращити свої ораторські навички. 

U-LEAD WITH EUROPE: UKRAINE - LOCAL EMPOWERMENT, 

ACCOUNTABILITY AND DEVELOPMENT PROGRAMME  

27-28 липня 2017 року у Полтаві 

відбувся черговий тренінг для 

лідерів об'єднаних територіальних 

громад з розвитку навичок 

критичного мислення. Громадська 

організація "Нове бачення", 

працюючи у проекті U-LEAD with 
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Europe: Ukraine - Local Empowerment, Accountability and Development Programme, 

завершила серію тренінгів з переговорних практик та критичного мислення для лідерів 

ОТГ, які проходили з квітня по липень 2017 року у Черкаській, Чернігівській, Сумській, 

Полтавській та Харківській областях. 

Результатом тренінгу для лідерів ОТГ у Полтавській області стали публічні дебати в 

перший день заходу та презентації власних розроблених проектів у другий день. Для 

ефективної роботи на тренінгу важливо було, що учасники обмінювалися досвідом 

громадської та професійної діяльності. Учасники зазначали, що вміння керувати 

процесом мислення дозволить їм як лідерам ОТГ ухвалювати ефективні та виважені 

рішення. 

Представлені групи у м. Черкаси, 

Чернігів, Харків, Полтава та у м. 

Суми відзначалися високим рівнем 

мотивації та різним практичним 

досвідом діяльності в громаді. 

Приємно вразила позитивна 

енергетика та зацікавленість у 

навчанні. Головна мотивація 

учасників – вболівання за інтереси 

громади, підняття свого власного рівня компетентності з технологій критичного 

мислення.  

Цікаво, що хоча на початку тренінгів учасники усвідомлювали важливість володіння 

технологіями критичного мислення, виявилося, що їх розуміння змісту поняття 

критичного мислення та його складових було досить обмеженим. По завершенню 

тренінгів більшість учасників 

вказали, що саме навички 

критичного мислення є ключовими 

для ефективної комунікації в 

громаді. Окрім того, поняття 

емоційного інтелекту виявилося 

абсолютно новим для всіх учасників 

тренінгів  у кожному з регіонів, що 

сприяло творчій атмосфері та 
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високій вмотивованості. Результатом стало інтерактивне спілкування у формі роботи в 

малих групах, індивідуальних та групових презентацій, обговоренні в колі.  

У підсумкових анкетах учасники вказали на результативність і ефективність тренінгу 

для їхнього особистого зростання як лідерів ОТГ.  

ЗА ВИСЛОВЛЮВАННЯМИ УЧАСНИКІВ В АНКЕТАХ ЦІ РЕЗУЛЬТАТИ ТАКІ: 

 розуміння важливості критичного мислення для вирішення важливих проблем; 

 усвідомлення важливості розвитку емоційного інтелекту; 

 розуміння, що комунікації – основа будь-якої роботи у громаді, розвиток навички 

взаємодії; 

 розуміння вимог, яким має відповідати лідер громади; 

 розуміння процесу реформування у місцевих громадах та роль людей у них; 

 розуміння необхідності переключення алгоритму свого мислення, важливості 

навертання з емоцій на логіку в роботі в громаді; 

 отримання відчуття психологічного розвантаження, гарного настрою; 

 отримання теоретичної бази критичного мислення, нових навичок та технологій 

критичного мислення; 

 отримання можливості вільно висловлюватись та дискутувати, удосконалення 

комунікаційних навичок; 

 опанування методами побудови відкритих 

запитань; 

 отримання нових ідей та корисних проектів 

для громад; 

 отримання досвіду від спілкування з 

колегами та друзями, започаткування нових 

дружніх стосунків, тісного діалогу з колегами; 

 усвідомлення того, що управлінські функції 

неможливі без критичного мислення. 

 планування втілення нових знань і навичок у 

дію. 

 Результатом тренінгу для лідерів ОТГ у 

Полтавській області стали публічні дебати в 

перший день заходу та презентації власних 

розроблених проектів у другий день. Для 

ефективної роботи на тренінгу важливо було, що учасники обмінювалися досвідом 
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громадської та професійної діяльності. Учасники зазначали, що вміння керувати 

процесом мислення дозволить їм як лідерам ОТГ ухвалювати ефективні та виважені 

рішення. 

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ "ВИКЛИКИ ДЕМОКРАТІЇ: УРОКИ 

ІСТОРІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ" 

 Проект передбачає залучити молодь та 

освітню громадськість до конструктивного 

діалогу про уроки історії та сучасності з метою 

подолання викликів демократії в умовах 

гібридної війни. Проект здійснюється за 

підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. Погляди учасників 

заходів не обов'язково збігаються з офіційною 

позицією уряду США. 

Проект спрямовано на навчання молоді роботі з інформацію, вмінню відрізняти факти 

від думок, долати стереотипи, знаходити проблеми та пропонувати їхні розв'язання. 

Для публічного захисту власних ідей школярі та студенти 8-ми областей Україні 

оволодіють технологіями ефективної комунікації, участі у дискусіях та дебатах. 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:  

 Тренінги для освітян з 8-ми 

областей України, що дозволить 

вчителям проводити дискусії про 

виклики демократії на рівні своїх 

навчальних закладів. Вчителі, які 

візьмуть участь у проекті, створять 

у своїх школах дебатні гуртки, 

самостійно організують дебати у 

своєму регіоні та візьмуть участь в 

інших заходах проекту; 

 Міжнародний дебатний турнір Dnipro Open, який відбудеться у лютому 2018 року 

у Дніпрі; 
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 Школа з громадянської освіти 2018. 

МЕТА: Залучити молодь та громадськість до конструктивного діалогу про уроки історії 

та сучасності з метою подолання викликів демократії в умовах гібридної війни. 

      ЗАВДАННЯ:  

1.Залучити молодь, включаючи молодь з 

обмеженими можливостями, до обговорення 

важливих проблем суспільства та надати їм 

можливість обґрунтовувати власні рішення. 

2. Навчити та використовувати міжкультурну 

комунікацію, яка забезпечить розуміння 

сьогодення через історію, мову та культуру у 

формальній та неформальній освіті. 

3.Навчити молодь критичному мисленню та 

навичкам дебатування. Дебатна освіта буде 

сприяти розвитку у молоді навичок вільно 

висловлювати власну позицію, підвищить їхню самооцінку та буде спонукати до 

громадської активності. 

4. Забезпечити підтримку молоді та сформувати довіру через діалог між поколіннями. 

Надати вчителям, молодіжним працівникам та батькам можливості розвивати 

критичне мислення та виявляти повагу до думок молоді. З цією метою буде проведено 

ряд тренінгів та майстерень, які будуть сприяти інформаційній обізнаності, подоланню 

стереотипів, гнучкості та критичному мисленню. 

.В результаті проекту вчителі та експерти 8 областей України обміняються досвідом 

навчання у сфері медіаграмотності та особливостями роботи з молоддю (в тому числі 

молоддю з обмеженими можливостями) та визначать кроки як формувати у 

старшокласників та студентів громадянську позицію, як залучати їх до активних, 

конструктивних та відповідальних дій. 
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕБАТНИХ КЛУБІВ У М. ОДЕСА 

 Громадська організація «Нове бачення» у 

партнерстві з Українським дитячим 

центром «Молода гвардія», провела з 20 

по 23 вересня 2017 у м. Одеса Фестиваль 

дебатних клубів, в якому взяли участь 

навчальні заклади з усієї України. Проект 

«Виклики демократії: уроки історії та 

громадянська активність» здійснюється 

ГО «Нове бачення» у партнерстві з УДЦ 

«Молода гвардія». 

 

Фестиваль, який проходив в рамках 

проекту, розпочався з урочистого відкриття, де команди-учасниці презентували свої 

дебатні клуби, а тренери та експерти привітали учасників з відкриттям 

інтелектуального заходу. Знайомство з командами було продовжено під час екскурсії 

містом Одеса, майстер-класів з дебатних технологій, формату дебатів, блоку 

аргументації та запитань, панельної дискусії про виклики демократії та підготовки до 

дебатного турніру. 

 

 ТЕМА ДИСКУСІЇ: 

«Невивчена історія 20-го століття заважає 

розвитку демократії». 

ТЕМИ ДЕБАТІВ ТА РАУНДУ 

ІМПРОВІЗАЦІЇ: 

«Суспільствознавчі науки більш важливі ніж 

технічні». 

«Історію треба вивчати тільки в старших 

класах». 

«Щоб виховати справжнього громадянина-

патріота треба відмовитися від 

використання комуністичних символів».  

В ході дебатного турніру відбулося три дебатних раунди, раунд імпровізації та фінал. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗАХОДУ: 

 

Переможцями турніру стала команда з м. Бердянськ (тренерка – Масютіна Марина), 

яка у фіналі виборола кубок турніру у ССЗШ № 9 з м. Дніпра (тренерка – Людмила 

Давлєтова). Багато емоцій, яскравих вражень, встановлених контактів, але й відкритих 

запитань, на які варто шукати відповіді.  

 

Організатори порушили теми, які 

часто в учнівській аудиторії 

залишаються не озвученими. В ході 

майстерень та дебатного турніру 

неодноразово лунали запитання: «Чи 

варто обговорювати суперечливі теми 

з історії у дитячий аудиторії? Чому? 

Як знайти (і чи варто) зону 

порозуміння при обговоренні тих чи 

інших суперечливих запитань? Чи 

згодні Ви з тим, що історія нам надає 

уроки? Які ці уроки, і які висновки ми 

маємо винести? Які навички треба 

розвивати у себе, щоб бути активними громадянами? Як це робити?» 

 

Школярі, вивчаючи складні теми в курсі історії України, в силу різних причин - великого 

обсягу матеріал, перевантаженості програм, націленості у старших класах на успішне 

складання ЗНО тощо, не завжди мають можливість обговорити всі незрозумілі аспекти 

та усвідомити, як знання історії може сприяти розумінню сучасних проблем. Проект 

«Виклики демократії: уроки історії та громадянська активність» порушив низку питань, 

на які варто шукати відповіді як викладачам, так і старшокласникам. Громадська 

організація «Нове бачення» запросила освітню спільному до дискусії про уроки історії, 

планує її продовження як у відкритому форматі, так і у формі дебатів, дискусій та 

участі в інших заходах. Результати таких обговорень будуть підсумовані та 

оприлюднені. 
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ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM 

07 грудня 2017 р., о 16:00 у приміщенні 

Слов'янського Центру, що знаходиться за 

адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 

23, 6-й поверх, відбулась церемонія 

відкриття «Програми малих стипендій з 

вивчення англійської мови Посольства 

США в Україні» (англійською «English 

Access Microscholarship Program» – 

скорочено Access). Програма Access 

проводиться за підтримки Посольства 

Сполучених Штатів Америки в Україні і фінансується Державним департаментом 

Сполучених Штатів Америки. У церемонії відкриття взяв участь Джеффрі Енісман, 

прес-аташе Посольства США в Україні. 

 

Програма Access надає можливість учням з малозабезпечених і соціально вразливих 

родин, в тому числі переселенцям і молоді з особливими потребами, безкоштовно 

поглибити свої знання англійської мови, більше дізнатись про Сполучені Штати 

Америки, їх культуру і цінності, розвинути лідерські навички і взяти активну участь у 

розвитку України.  

 

Міжнародна неприбуткова 

організація Project Harmony, Inc. 

(робоча назва PH International) у 

партнерстві з організаціями, що 

активно працюють з дітьми і 

молоддю, реалізує заходи в рамках 

програми Access у 17-ти регіонах 

України. У Дніпрі група з 20 учнів у 

грудні 2017 року розпочинає перші 

заняття в рамках Програми Access. 

Організаційну підтримку Програмі Access надає також громадська організація «Нове 

бачення». 

 



 
 

1
5
 

Заняття розраховані на 360 годин занять (біля 2 років) і триватимуть до вересня 2019 

р. Учасники програми безкоштовно забезпечуються підручниками. В рамках програми 

буде проведена інтенсивна навчальна сесія на базі дитячого табору під час літніх 

канікул. Хоча від кандидатів на участь у програмі не вимагається високого початкового 

рівня знань з англійської мови, вони все ж повинні засвідчити свою загальну належну 

успішність в школі і мотивацію до навчання. 

Під час відкриття дітям, які успішно пройшли відбір до програми, вручені листи від 

Посольства США в Україні, що засвідчують їх участь. 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕБАТНИЙ ТУРНІР ДЛЯ ШКОЛЯРІВ  

 4 листопада 2017 року, у м. Дніпрі 

Громадська організація «Нове бачення» 

організувала та провела Регіональний 

дебатний турнір для школярів. Турнір 

проходив в рамках проекту «Виклики 

демократії: уроки історії та громадянська 

активність».  

Проект передбачає залучити молодь та 

освітню громадськість до конструктивного діалогу про уроки історії та сучасності з 

метою подолання викликів демократії в умовах гібридної війни. Проект спрямовано на 

навчання молоді роботі з інформацію, вмінню відрізняти факти від думок, долати 

стереотипи, знаходити проблеми та пропонувати їхні розв'язання. Для публічного 

захисту власних ідей школярі та студенти 10-ми 

областей Україні оволодіють технологіями 

ефективної комунікації, участі у дискусіях та 

дебатах. 

Дебатний турнір проходив у Гімназії №12 м. 

Дніпра, а учасниками турніру були школярі та 

студенти з м.Дніпра, м. Кривого Рогу, м. 

Кам’янського, м. Підгороднього. Всього – 76 осіб. 12 

кдебатних команд обговорювали тему у двох 

форматах – ціннісних дебатах Карла Поппера та 

Всесвітньому форматі шкільних дебатів.  
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Тема дебатів: «Щоб виховати справжнього громадянина-патріота треба відмовитися 

від використання комуністичних символів». В ході заходу відбулося три майстерні та 

два дебатних раунди. Тема виявилася складною для школярів, але організатори 

вважають, що варто порушувати такі теми, бо саме усвідомлення складних питань 

сприяє становленню справжнього громадянина. Найкращим спікером турніру стала 

учениця 10-го класу Гімназії №12 м. Дніпра – Якубовська Анастасія, яка займається 

дебатами з 6-го класу.  

 

 В ході майстерень та дебатного 

турніру неодноразово лунали 

запитання: «Чи варто обговорювати 

суперечливі теми з історії у дитячий 

аудиторії? Чому? Як знайти (і чи 

варто) зону порозуміння при 

обговоренні тих чи інших 

суперечливих запитань? Чи згодні 

Ви з тим, що історія нам надає 

уроки? Які ці уроки, і які висновки 

ми маємо винести? Які навички 

треба розвивати у себе, щоб бути активними громадянами? Як це робити?». Молоді 

тренери ГО «Нове бачення» Авдєєва Ірина, Троценко Катерина та Діана Деметер 

провели майстерні з дебатних форматів та з питань побудови переконливої промови. 

Олена Зима говорила з тренерами та суддями про критерії суддівства та підводні 

каміння, які можуть виникнути при організації діяльності дебатного клубу. Вчителі 

обмінювалися досвідом та надали пропозиції як сприяти розвитку дебатного руху. 

Школярі, вивчаючи складні теми в курсі історії України, в силу різних причин - великого 

обсягу матеріал, перевантаженості програм, націленості у старших класах на успішне 

складання ЗНО тощо, не завжди мають можливість обговорити всі незрозумілі аспекти 

та усвідомити, як знання історії може сприяти розумінню сучасних проблем 
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДНІПРІ  

 9 грудня 2017 року, Громадська 

організація "Нове бачення" організувала 

та провела у м. Дніпрі Регіональний 

дебатний турнір для школярів, який 

присвячений Всесвітньому Дню захисту 

прав людини. Школярі та їхні наставники 

з м. Дніпра, м. Кам'янського, м. Кривого 

Рогу, смт Підгороднє та с. Раївка, 

Синельниковського р-ну 

Дніпропетровської області: всього - 16 

команд (75 осіб за списком) змагалися в трьох треках: україномовному форматі 

ціннісних дебатів Карла Поппера та Всесвітньому форматі шкільних дебатів, а також в 

англомовному форматі, який відбувався за ВФШД. Учасники дебатного заходу взяли 

участь у трьої майстернях, які відбувалися у різних аудиторіях для суддів та школярів, 

а також провели три дебатних раунди. Багато учасників дебатували вперше, тому 

вони ділилися своїми досягненнями та подоланнями перешкод у своєму першому 

дебатному досвіді у житті. Досвідчені дебатери тішилися своїми досягненнями та 

ділилися враженнями.  

Важливо, що діти, готуючись до дебатних тем та вивчаючи права та свободи людини 

та громадянина, зрозуміли, що 

важливо не тільки знати та 

розуміти власні права, але й варто 

вміти їх відстоювати. Спілкуючись 

зі своїми опонентами та слухаючи 

поради тренерів та суддів, школярі 

змогли усвідомити, що їхній 

розвиток та інтелектуальне 

зростання залежить від їхніх 

зусиль, наполеглевості та вміння 

працювати з великими обсягами інформації. Бо саме шкільні дебати якнайкраще 

розвивають вміння критично мислити та формулювати аргументовано 

висловлюватися. 
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Переможцями у формі Карла Поппера за кількістю перемог стала команда "Imojy" НВК 

№12 м. Дніпра, а найкращим спікером став Борзов Іван з Гімназії № 12, який набрав 

51,1 бал, а Бондарєва Анастасія з НВО № 136 посіла друге місце. 

У Всесвітньому форматі шкільних дебатів перемогла команда "Індіго" з НВО № 136, а 

найкращим спікером у форматі стала Ковальчук Марина з НВО № 136. 

Англомовні команди були за рівнем дебатування найкращими. Їхня аргументація 

англійською, Public Speaking, були неперевершиними.  

 

УЧАСТЬ ГО «НОВЕ БАЧЕННЯ» У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ 

ПРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

 

У 2017 році виконавчий директор громадської організації “Нове бачення” – Зима Олена 

В’ячеславівна стала профільним заступником Голови Громадської ради при 

Дніпропетровській обласній адміністрації. У складі Громадської ради при 

Дніпропетровській обласній адміністрації сфера відповідальності Олени В’ячеславівни 

- питання євроінтеграції та міжнародних відносин, молодіжної політики, гендерних 

відносин, питання освіти та науки. 

Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05 

грудня 2017 року № Р-633/0/3-17 затверджено склад громадської ради при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації. 

До складу громадської ради увійшли представники 35 інститутів громадянського 

суспільства, які в результаті рейтингового голосування під час Установчих зборів по 

формуванню Громадської ради, набрали найбільшу кількість голосів.  
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СТРУКТУРА ГО «НОВЕ БАЧЕННЯ» ЗГІДНО СТАТУТУ 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ГО 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВЕ БАЧЕННЯ» ОТРИМАЛА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ 

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ: 

1. «НАВЧАННЯ ДЕМОКРАТІЇ ЧЕРЕЗ ДЕБАТИ. ВИКЛИКИ ДЕМОКРАТІЇ: УРОКИ ІСТОРІЇ 

ТА ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ» ВІД: 

 Фонду сприяння демократії Посольства США (2017-2018 рр.) –  

           $22 710. ОТРИМАНО В 2017 Р. – 192 072 грн. 

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

ВСІ ВИТРАТИ СПЛАЧУВАЛА САМОСТІЙНО) 

2. ВІД U-LEAD – 150 217,41 грн. 

3. ВІД ACCESS – 31 468,00 грн. 
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ЗА 2017 РІК ВИТРАЧЕНО: 400 155,00 грн. 

Адміністративні витати: 241 060, 00 грн. 

 

Проектна діяльність: 159 095, 00 грн. 

 

 

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/ 

newvisionngodp@gmail.com 

https://www.facebook.com/ngonewvision 

+38 0567911511 

+38 0667174488 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

http://www.newvision.org.ua/
mailto:newvisionngodp@gmail.com
https://www.facebook.com/ngonewvision

