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Довідка
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Овчарук Оксани Василівни
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

на тему «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у 
країнах членах Ради Європи» за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та

історія педагогіки»

Цією довідкою засвідчується впровадження результатів наукового дослідження 
Овчарук Оксани Василівни на тему «Теорія і практика шкільної освіти для 
демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» у міжнародну 
співпрацю з освітніми установами країн Східного партнерства (України, 
Азербайджану, Грузії, Молдови, Вірменії та Білорусі) та освітню діяльність закладів 
освіти цих країн у 2015-2017 рр. в рамках Програми ЄЄ та РЄ «Сприяння освіті з прав 
людини та демократичному громадянству в країнах Східного партнерства».

Протягом 2015-2017 рр. Овчарук О.В. організувала низку науково-практичних 
семінарів, тренінгів для вчителів та спеціалістів післядипломної педагогічної освіти з 
питань освіти для демократичного громадянства та освіти у галузі прав людини 
(ОДГ/ОПЛ), присвячених перегляду та вдосконаленню шкільних освітніх програм, 
розвитку спроможності керівників освіти та вчителів викладати ОДГ/ОПЛ. Завдяки 
проведеним заходам у 2017 р. було створено мережу співпраці педагогів з 6-ти країн 
для обміну досвідом та інноваціями.

Овчарук О.В. брала участь у засіданнях керівного комітету зазначеної програми 
та координувала роботу з поширення навчально-методичних матеріалів з ОДГ/ОПЛ, 
розроблених та рекомендованих Радою Європи для практичного впровадження у 
країнах Східного партнерства.

Матеріали та посібники Ради Європи з питань ОДГ/ОПЛ, що були адаптовані 
Овчарук О.В. («Живемо у демократії», «Навчаємось демократії»), впроваджуються у 
школах України як частина науково-методичного супроводу інтегрованого курсу з 
громадянської освіти для 10 (11) класів.

Довідку надано до спеціалізованої вченої ради 26.451.01 Інституту педагогічної 
освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, спеціальність 13.00.01 -  
загальна педагогіка та історія педагогіки.

Заступник Голови
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ДОВІДКА
про впровадження результатів наукового дослідження 

здобувана наукового ступеня доктора педагогічних наук 
ОВЧАРУК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ

на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у 
країнах членах Ради Європи» за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та

історія педагогіки»

Науково-педагогічні напрацювання Овчарук О.В. та результати вивчення 

зарубіжного досвіду впровадження освіти для демократичного громадянства 

враховано у підготовці вимог до освітніх програм з питань громадянської освіти.

Основні теоретичні та практичні положення дослідження оприлюднені на 

серії всеукраїнських науково-практичних семінарів для вчителів та керівників 

закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) з питань захисту прав споживачів, 

громадянської освіти та освіти для демократичного громадянства (ОДГ), що 

проводились на базі ІМЗО протягом 2017-2020 рр.
Науково-практичні розробки з питань цифрової компетентності та 

цифрового громадянства, запропоновані внаслідок виконання наукового 

дослідження Овчарук О.О. «Теорія і практика шкільної освіти для 

демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи», лягли в основу 

низки щорічних всеукраїнських науково-практичних семінарів та авторських 

майстер-класів «Цифрова компетентність вчителя НУШ» (2019, 2010, 2021 рр.).



Спільно з відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій 

(зав.відділом Овчарук О.В.) щорічно проводиться опитування вчителів щодо 

розбудови інформаційно-цифрового середовища ЗЗСО, цифрових та 

громадянських компетеншостей вчителя, де використані напрацювання 

здобувачки, оприлюднюються спільні аналітичні звіти. Матеріали 

використовуються фахівцями Інституту модернізації змісту освіти.

Також здобувачка координувала серію навчальних міжнародних семінарів 

та обмінів досвідом в рамках проекту Ради Європи «Захист національних меншин 

в тому числі ромів та мов меншин в Україні», що проведено у партнерстві з ІМЗО 

у країнах Ради Європи - Чехії (2018 р.) та Сербії (2019 р.), в якому взяли участь 
представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших керівних 

органів освіти, де було використано напрацювання наукового дослідження 

Овчарук О.В,

Результати наукового дослідження використовуються у роботі інституту, 

«окрема, запропоновані опитувальники з питань освіти для демократичного 

громадянства (ОДГ) та цифрового інформаційно-освітнього середовища (ЮС) у 

закладах загальної середньої освіти.

Довідка надається для представлення до Спеціалізованої вченої ради 

26.451.01 Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАГІН України за спеціальністю 13.00,01 -  загальна педагогіка та історія 

педагогіки.

Перш и й



УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
вул. В.Чорновола, 74, м. Рівне, 33028; тел.64-96-60, 64-96-61; факс 63-64-73

Е-таі1: гоірро.гу@икг.пеІ, код ЄДРПОУ 02139765

ДОВІДКА
про впровадження результатів наукового дослідження 

ОВЧАРУК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ,
здобувана наукового ступеня доктора педагогічних наук 

на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства 
у країнах членах Ради Європи» за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна

педагогіка та історія педагогіки»

Дана довідка засвідчує впровадження результатів наукового дослідження 

Овчарук О.В. на тему «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного 

громадянства у країнах членах Ради Європи» у наукову та практичну діяльність 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Теоретичні та практичні положення дослідження оприлюднювались на 

спільних науково-практичних семінарах та засіданнях вчених рад РОІППО та 

ІІТЗН НАПН України. Зокрема, напрацювання щодо розбудови інформаційно- 

освітнього середовища ЗЗСО, розвитку цифрової та громадянської 
компетентності висвітлено на низці спільних щорічних всеукраїнських науково- 
практичних семінарів та авторських майстер-класів «Цифрова компетентність 

вчителя НУШ» (2019, 2010, 2021 рр.).
Овчарук О.В. взяла активну участь у проведенні опитувань вчителів 

Рівненської області щодо використання засобів ІКТ у розбудові середовища



школи, в частині використання цифрових ресурсів вчителями 

суспільствознавчих дисциплін та у викладанні громадянської освіти (2020— 

2021 рр.). Результати опитувань оприлюднені у аналітичних звітах та на 

всеукраїнських семінарах для вчителів та керівників закладів освіти.

Результати наукового дослідження Овчарук О.В. враховані у науковій та 

практичні роботі РОІППО, зокрема щодо впровадження науково-методичних 

розробок за програмами регіональних експериментів та інноваційних освітніх 

проектів. Також наукові здобутки Овчарук О.В. неодноразово опубліковані у 

науково-методичному журналі «Нова педагогічна думка» (2019, 2020 рр.).

Результати впровадження дисертаційного дослідження

Овчарук О.В. обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради інституту 

(протокол № 3 від 21 травня 2021 року).

Довідка надається для представлення до Спеціалізованої вченої ради 

26.451.01 Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України за спеціальністю 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія

Ректор

педагогіки.

Алла ЧЕРНІИ



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО
вул. Соборності, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 0532) 56-38-52,

Е-шаіІ: гооі@роірро.рІ.иа, \¥еЬ: ЬНр://роірро.р1.иа, Код ЄДРПОУ 22518134

М, Р¥. Л оя/ № РО_____________На № ______________________  в ід __________

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження здобувана 

наукового ступеня доктора педагогічних наук 

Овчарук Оксани Василівни на тему: «Теорія і практика шкільної освіти 

для демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» за 

спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Результати наукового дослідження Овчарук О. В. «Теорія і практика 
шкільної освіти для демократичного громадянства у країнах членах Ради 
Європи» широко впроваджувалися в освітній процес Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. 
Добре відомі освітянам області і викладачам ПОІППО наукові праці та 
доповіді здобувана під час науково-практичних семінарів в інституті з 
проблем сучасних тенденцій розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах; 
запровадження компетентнісного підходу, імплементації міжнародного 
досвіду розроблення стандартів змісту освіти у рамках проекту „Інновація та 
оновлення освіти для покращення добробуту та зниження рівня бідності”, 
обговорення Проекту Державних стандартів базової і повної загальної 
середньої освіти; проекту “Створення каталогу освітніх інновацій • та 
інноваційних освітніх проектів (загальна середня освіта)” та проекту 
«Сучасний стан громадянської освіти в Україні та європейських країнах».

Зокрема, під час практичних занять і самостійної роботи слухачів курсів 
підвищення кваліфікації ПОІППО використовуються матеріали «Збірника 
прикладів занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в 
галузі прав людини: навч.-метод, матеріали для проведення занять з питань 
освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в 
системі післядипломної педагогічної освіти» (2018).

Протягом 2016-2018 рр. Овчарук О. В. проведено з учителями та 
керівниками ЗЗСО Полтавської області низку семінарів-тренінгів із питань 
освіти для демократичного громадянства та захисту прав споживачів. На 
заняттях зі слухачами використовувався широкий спектр інтерактивних вправ: 
дискусії, групова робота, мозковий штурм, інтерактивні повідомлення.



Основними темами, на яких зосереджувалася увага учасників семінарів, були: 
демократичні цінності, активне громадянство, участь у прийнятті рішень, 
демократичне врядування.

Овчарук О. В. координувала мережу вчителів з європейських студій, до 
якої увійшли і педагоги з Полтавської області, які впроваджували в освітній 
процес практико-орієнтований посібник для вчителів «Розвиток Європейських 
студій у сучасній шкільній освіті країн Європи. Жити і вчитися демократії», 
одним із співавторів якого є здобувачка.

Як автор та ініціатор всеукраїнського дослідження «Сучасний стан 
громадянської освіти в Україні» (2013 р.) Овчарук О. В. представила його 
слухачам ПОІППО та опублікувала його результати у науковому виданні 
«Постметодика». Науково-педагогічні здобутки Овчарук О. В. з питань освіти 
для демократичного громадянства та освіти у галузі прав людини покладені в 
основу проведення науково-практичних семінарів для викладачів інституту.

Результати наукового пошуку Овчарук О. В. відповідають потребам 
сучасної педагогічної практики та науки, їх доцільно і важливо впроваджувати 
в освітній процес ЗЗСО та закладів післядипломної педагогічної освіти.

Заступник директора з науково-дослідн 

та міжнародного співробітництва, 
доктор філософських наук, доцент . Клепко



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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На №
ДОВІДКА

про впровадження результатів наукового дослідження 
здобувана наукового ступеня доктора педагогічних наук 

Овчарук Оксани Василівни
на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у  країнах членах

Ради Європи»
за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Результати наукового дослідження Овчарук Оксани Василівни на тему «Теорія і практика 
шкільної освіти для демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» є актуальними у 
контексті сучасних освітніх реформ та інтегрування до європейського освітнього простору. Очевидним є 
те, що сучасна педагогічна наука та шкільна практика потребують розбудови та впровадження 
демократичних цінностей, нових та перспективних шляхів розбудови демократичного середовища у 
закладах освіти, використання інноваційних, активних методик вчителями ЗЗСО.

Наукові напрацювання Овчарук О.В. з питань досвіду впровадження шкільної освіти для 
демократичного громадянства у країнах Ради Європи та ЄЄ, підходи до побудови інформаційно- 
освітнього середовища закладів освіти отримали схвальну оцінку НПП Криворізького державного 
педагогічного університету в освітньому процесі. Овчарук О.В. представила результати виконаного 
дослідження під час Міжнародної конференції з питань сталого майбутнього (Іпіегпаїіопаї Сопїегепсе оп 
8из1аіпаЬ1е РиШгез: ЕпуігоптеЩаІ, ТесЬпо1о§іса1, Зосіаі апб Есопотіс Маіїегз (ІС8Р 2020), Кривий Ріг, 
20-22 травня 2020, що відбувався за участю міжнародних експертів та педагогічної спільноти 
університету та інших заходах.

Розроблений «Збірник прикладів занять з питань освіти для демократичного громадянства та 
освіти в галузі прав людини» за заг.ред. Овчарук О.В. використано для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників університету та підготовки майбутніх вчителів, а також для проведення 
заходів зі студентами у частині створення інформаційно-освітнього середовища у ЗЗСО протягом 2019-
2 0 2 0  р р .

Напрацювання здобувачки з вивчення зарубіжного досвіду впровадження освіти для 
демократичного громадянства використано у підготовці освітніх програм для навчання майбутніх

ю 010 4 5чителів-
Важливим здобутком наукового Дослідження Овчарук О.В. є висвітлення щорічних опитувань 

вчителів щодо використання інструментів інформаційно-освітнього середовища ЗЗСО, в тому числі й 
для створення умов для розбудови демократичної школи в Україні. Ці напрацювання представлені на 
семінарах у 2020 р. перед педагогічною спільнотою університету.

Результати наукового дослідження впроваджено у викладацьку діяльність університету.
Довідка надається для представлення до спеціалізованої вченої ради 26.451.01 Інституту
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи 

Овчарук Оксани Василівни
здобувана наукового ступеня доктора педагогічних наук 

на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у
країнах членах Ради Європи»

Розбудова демократичного середовища школи потребує застосування 
положень та підходів, що базуються на повазі до прав людини, демократичних 
цінностях, дотриманні інтересів всіх учасників освітнього процесу. Науково- 
педагогічні здобутки Овчарук О.В. з питань впровадження освіти для 
демократичного громадянства та освіти у галузі прав людини лягли в основу 
проведення низки науково-практичних семінарів для викладачів інституту.

Овчарук О.В. була тренером низки семінарів «Освіта для демократичного 
громадянства та освіта у галузі прав людини» для вчителів та керівників шкіл у 
2017-2018 рр., що здійснював інститут, в рамках проекту «Розвиток 
громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в 
Україні». Результатом став розроблений «Збірник прикладів занять з питань 

освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини: Навч- 

метод. матеріали для проведення занять з питань освіти для демократичного 

громадянства та освіти в галузі прав людини в системі післядипломної 

педагогічної освіти», що було впроваджено у освітній процес інституту. Збірник 
містить окремі заняття з різних напрямів та навчальних дисциплін для слухачів



системи післядипломної педагогічної освіти, які носять інтегрований характер та 
можуть бути використані для підвищення кваліфікації вчителів. Заняття 
побудовані у формі інтерактивних вправ (дискусії, групова робота, мозковий 
штурм, інтерактивні повідомлення, ін..), які інтегруються у зміст навчальних 
дисциплін та пов’язані з питаннями демократичних цінностей, активного 

громадянства, участі та врядування.
Науково-практичні напрацювання з питань розбудови інформаційно- 

освітнього середовища ЗЗСО, розвитку цифрової та громадянської 
компетентності вчителя, запропоновані внаслідок виконання наукового 
дослідження Овчарук О.О. «Теорія і практика шкільної освіти для 
демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи», враховані у 
науково-методичних розробках та освітніх програмах інституту.

Результати наукового дослідження використовуються у роботі інституту, 
зокрема, розроблений збірник прикладів занять з питань освіти для 
демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини.

П.К.Хобзей
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Овчарук Оксани Василівни
за темою «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у

країнах членах Ради Європи»
поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01 -  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Впродовж 2015-2018 рр. Овчарук О.В. здійснювала впровадження результатів 
наукового дослідження на тему «Теорія і практика шкільної освіти для 
демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» в рамках реалізації 
проекту Ради Європи «Освіта для демократичного громадянства у країнах Східного 
партнерства». Здобувачка спільно з академією координувала низку 
науково-практичних семінарів для вчителів громадянської освіти, керівників ЗЗСО та 
представників громадських організацій м. Одеси та Одеської області за програмами та 
посібниками Ради Європи «Зростаємо у демократії», «Навчаємось демократії», 
«Живемо у демократії» та ін. Було сформовано мережу шкіл та вчителів, що 
викладають освіту для демократичного громадянства, до якої долучились педагоги 
Одеської області.

На базі академії Овчарук О.В. поширювала наукові здобутки з питань ОДГ, які 
були враховані у підготовці освітніх програм для підвищення кваліфікації вчителів. 
Викладачами академії було використано «Збірник прикладів занять з питань освіти 
для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини: Навчально- 
методичні матеріали для проведення занять з питань освіти для демократичного 
громадянства та освіти в галузі прав людини в системі післядипломної педагогічної 
освіти» (2018 р.), укладений під керівництвом Овчарук О.В. для проведення 
практичних занять з вчителями Одеської області.

Викладене вище дає підстави стверджувати, що наукове дослідження 
Овчарук О.В. «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у 
країнах членах Ради Європи» має важливе теоретичне і практичне значення, а його 
результати можна рекомендув^^оЛ^^^провадження у системі підвищення 
кваліфікації вчителів та шкільї

Ректор Любов ЗАДОРОЖНА

« о д
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ДОВІДКА
про впровадження результатів наукового дослідження 

здобувачки наукового ступеня доктора педагогічних наук 
ОВЧАРУК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ

на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у 
країнах членах Ради Європи» за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та

історія педагогіки»

Даною довідкою засвідчується впровадження результатів наукового 

дослідження Овчарук Оксани Василівни на тему «Теорія і практика шкільної 

освіти для демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» у 

науково-освітню діяльність Університету митної справи та фінансів, в тому числі: 
Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ-ІІІ ступенів, Юридичний ліцей, 

Фінансово-економічний ліцей, Митно-податковий ліцей при Університеті митної 
справи та фінансів, протягом 2017-2020 рр.

Здобувачка ознайомлювала педагогічних працівників університету та 

керівників закладів освіти м. Дніпро та області з формами та методами 

впровадження громадянської освіти, зокрема під час семінарів-тренінгів з питань 

громадянської освіти, студентського та учнівського самоврядування (2016, 2017 

рр.), на основі напрацювань під час семінарів було розроблено та впроваджено 

низку тренінгових занять зі студентами та ліцеїстами з тематики: «Лідерство та 

прийняття рішень», «Студентське самоврядування» та ін.

Матеріали та посібники Ради Європи, що були адаптовані здобувачкою 

Овчарук О.В., були поширені університетом серед педагогів ЗЗСО у м. Дніпрі та 

області.



Овчарук О.В. є одним із співорганізагорів та членом журі англомовної 

олімпіади та дебатів для старшокласників, що проводились у березні-квітні 2020 

р., де ознайомила та надала для впровадження рекомендації щодо використання 

цифрових освітніх ресурсів для розвитку громадянських компетентностей для 

вчителів. На основі даних рекомендацій було розроблено конкурсні вимоги до 

учасників олімпіади у частині їхнього використання цифрових засобів для 

розвитку громадянських компетентностей, а також враховано у змісті тематик 

учнівських дебатів.

Загальні теоретичні і практичні положення оприлюднені у наукових 

доповідях на науково-практичних семінарах та майстер-класах для науково- 

педагогічних практичних працівників та вчителів під час щорічних семінарів з 

англійської мови.

Корисним є розроблений за співавторства та загальної редакції 

Овчарук О.В. «Збірник прикладів занять з питань освіти для демократичного 

громадянства та освіти в галузі прав людини», який використано для проведення 

занять зі студентами з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в 

галузі прав людини.

Довідка надається для представлення до спеціалізованої вченої ради 

26.451.01 Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України за спеціальністю 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія 

педагогіки.
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ДОВІДКА
про впровадження у освітній процес результатів наукового дослідження 

здобувана науковог о ступеня доктора педагогічних наук 
ОВЧАРУК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ

на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у країнах 
членах Ради Європи» за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та історія

педагогіки»

Результати наукового дослідження Овчарук О.В. «Теорія і практика шкільної 

освіти для демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» було 

впроваджено у процес діяльності Програми підтримки освітніх реформ в Україні 

«Демократична школа» протягом 2018-2020 рр.

Впровадження здійснювалось в рамках розбудови мережі шкіл за програмою 

«Демократична школа» та вчителів, які викладають громадянську освіту та інші дотичні 

предмети, а також впроваджують освіту для демократичного громадянства у своїх 

закладах.

Овчарук О.В. координувала роботу викладачів закладів вищої педагогічної освіти 

щодо роботи над збірником прикладів занять для студентів з питань ОДГ, а також 

проводила робочі зустрічі та семінари з представниками педагогічних вишів протягом

2018 р.

Розроблений «Збірник прикладів занять з питань освіти для демократичного 

громадянства та освіти в галузі прав людини: Навч.-метод, матеріали для проведення 

занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав 

людини в системі післядипломної педагогічної освіти», що було впроваджено у освітній 

процес для підготовки майбутніх вчителів. Збірник містить окремі заняття з різних 

напрямів та навчальних дисциплін для слухачів системи післядипломної педагогічної 

освіти, які носять інтегрований характер та можуть бути використані також у 

педагогічних вишах Заняття побудовані у формі інтерактивних вправ (дискусії, групова 

робота, мозковий штурм, інтерактивні повідомлення, ін..). які інтегруються у зміст



Центр освітніх ініціатив
благодійна організація
ЄДРПОУ 23988135
79058, м. Львів, пр. Чорновола, 4
тел./факс: (032) 253 53 51
електронна пошта: еіс.Му@дтаіІ.сот
рахунок: 2600601093951 з ЦФ ПАТ „Кредобанк”, УФО 325365

навчальних дисциплін та пов’язані з питаннями демократичних цінностей, активного

громадянства, участі та врядування.

Результатом стало впровадження низки навчальних занять з питань ОДГ у ЗВО м. 

Києва, Вінницької, Рівненської, Львівської та ін.. областей завдяки використанню 

навчальних матеріалів, підготовлених під керівництвом Овчарук О.В.

Овчарук О.В. брала участь у роботі всеукраїнських конференцій «Демократична 

школа» в рамках програми у 2018-2020 рр., під час яких разом з аспірантами 11ТЗН НАГІН 

України проводила онлайн-опитування вчителів з питань використання цифрових засобів 

для впровадження освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та цифрового 

інформаційно-освітнього середовища (ЮС) у закладах загальної середньої освіти.

Довідка надається для представлення до Спеціалізованої вченої ради 26.451.01 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 

спеціальністю 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія педагогіки.

7

Христина Чушак
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«ОБ’ЄДНАННЯ «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ»
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МФО 351005
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ДОВІДКА
про впровадження у освітній процес результатів дисертаційного дослідження

Овчарук Оксани Василівни
за темою: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства у 

країнах членах Ради Європи», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 -  «Загальна педагогіка та історія

педагогіки»

Впродовж 2013-2020 рр. Овчарук Оксана Василівна здійснювала 
впровадження результатів дисертаційного дослідження «Теорія і практика 
шкільної освіти для демократичного громадянства у країнах членах Ради Європи» 
через проведення низки всеукраїнських семінарів для вчителів та керівників 
закладів загальної середньої освіти з питань європейських студій та освіти для 
демократичного громадянства.

Овчарук О.В була одним з розробників Концепції європейського виміру в 
освіті в рамках створення навчального курсу для шкіл «Європейські студії». Брала 
участь у проведенні Всеукраїнського дослідження «Сучасний стан громадянської 
освіти в Україні» (2013 р.).

Зокрема Овчарук О.В. координувала мережу вчителів з європейських 
студій, які впроваджували у освітній процес практико-орієнтований посібник для 
вчителів «Розвиток Європейських студій у  сучасній шкільній освіті країн Європи. 
Жити і вчитися демократії», де одним із співавторів є здобувачка. Результатом 
впровадження низки навчальних занять з питань європейських студій для 
вчителів та керівників шкіл м. Києва, Вінницької, Рівненської, Львівської та ін. 
областей стало створення європейських клубів та гуртків учнів у закладах освіти 
та поширення досвіду країн РЄ серед українських вчителів.

Також для підвищення кваліфікації вчителів Овчарук О.В. використала 
«Збірник прикладів занять з питань освіти для демократичного громадянства 
та освіти в галузі прав людини: Навч.-метод, матеріали для проведення занять з 
питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини 
в системі післядипломної педагогічної освіти» (2018 р.), що був впроваджений у 
роботі ЗЗСО м. Києва та області, а також на всеукраїнському рівні.

Довідка надається для представлення до Спеціалізованої вченої ради 
26.451.01 Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАГІН України за спеціальністю 13.00.01 -  за;Ждьна педагогіка та історія 
педагогіки.

Голова правління АРОП Л.І.Паращенко
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ДОВІДКА
про впровадження результатів наукового дослідження

Овчарук Оксани Василівни здобувана наукового ступеня доктора педагогічних 
наук на тему: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного 

громадянства у країнах членах Ради Європи» за спеціальністю 13.00.01 -

Основні результати наукової роботи були впроваджені у освітньо - 
науковий процес університету. Навчально-методичні розробки були 
впроваджені і використані під час проведення навчально-виховної роботи зі 
студентами за такими темами: самоврядування, прийняття рішень, захист прав 
людини, європейський вимір, багатокультурність.

Овчарук О.В. проводила протягом 2016-2017 рр. семінари з питань 
європейського виміру в освіті, студентського самоврядування, під час яких 
використовувала напрацювання, що є складовою наукового дослідження в 
частині досвіду країн-членів Ради Європи.

Викладачі університету ознайомились та використали «Збірник прикладів 
занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав 
людини» за заг.ред. Овчарук О.В. для підвищення кваліфікації та проведення 
заходів зі студентами.

В університеті щорічно проводиться опитування педагогічних працівників 
щодо розбудови інформаційно-цифрового середовища, у яких використані 
напрацювання та пропозиції здобувачки щодо створення та розвитку 
демократичного середовища закладу освіти.

Результати наукового дослідження Овчарук О.В. та результати вивчення 
зарубіжного досвіду впровадження освіти для демократичного громадянства 
враховано у підготовці вимог’ до освітніх програм та використовуються у роботі 
університету, зокрема, запропоновані опитувальники з питань освіти для 
демократичного громадянства (ОДГ) та цифрового інформаційно-освітнього 
середовища (ЮС).

Довідка надається для представлення до Спеціалізованої вченої ради 
26.451.01 Інституту педагогічної..освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна

«Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Ггальна педагогіка та історія

С.М. Лаптєв


