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Освіта для демократичного громадянства та освіта в галузі 

прав людини є провідним напрямом діяльності Ради Європи, що по-
ширюється на всі країни-члени. На конференції 11–12 квітня 2016 р. у 
Брюсселі під назвою «Забезпечуємо демократію через освіту» було 
обговорено та прийнято Комітетом міністрів Ради Європи план дій, 
згідно з яким Рада Європи запропонувала розроблену протягом 2014–
2016 рр. Довідкову рамку компетентностей для культури демократії 
(Reference Framework of Competences for Democratic Culture – RFCDC), 
що базується на принципах РЄ та спрямована на впровадження освіти 
для демократичного громадянства на національному, європейському та 
глобальному рівнях у різних країнах [1]. Акцент на культуру демо-
кратії у контексті діяльності Ради Європи зроблено на основі низки 
міжнародних документів, що стосуються поваги до культур та куль-
турного різноманіття, демократичних цінностей та ролі освітніх інсти-
тутів у підтримці цих цінностей. Стратегічні документи з цього на-
пряму підкреслюють те, що культури демократії потрібно навчати, її 
необхідно стимулювати та підтримувати з боку урядів, освітніх уста-
нов та країн на всіх рівнях. Особливо важливо формувати таку 
культуру у шкільному середовищі.  

Дослідники, які працюють над тематикою культури демократії 
та освіти для демократичного громадянства (Р. Голлоб, Т. Хаддлестон, 
П. Крапф, Д. Роу, В. Таельман та ін.), пропонують низку навчальних 
матеріалів для вчителів та учнів, що можуть бути використані під час 
викладання різних предметів та у позакласній роботі [2]. 

З останніх розробок, що пропонує Рада Європи, слід виокре-
мити «Портфоліо компетентностей для культури демократії». Це на-
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вчально-методичні матеріали у двох версіях – для учнів віком до 10–11 ро-
ків та стандартну версію для учнів, старших 10–11 років [4; 3]. Порт-
фоліо було розроблене експертами Ради Європи з метою підтримки 
процесу впровадження Довідкової рамки компетентностей для куль-
тури демократії у школі.  

Учням пропонується створювати портфоліо, де будуть накопи-

чуватись документи (записи, тексти, зображення), що демонструють, 

як саме учні застосовують свої компетентності для культури демо-

кратії в різних ситуаціях у школі та поза нею. Воно допомагає учням 

критично розмірковувати, як розвиваються їхні компетентності й те, як 

вони будуть розвивати їх надалі. Накопичені матеріали у портфоліо 

можуть бути використані для освітніх цілей для подальшого розвитку 

компетентностей для культури демократії або для їх оцінювання. При 

цьому оцінювання має сприйматись як відслідковування прогресу без 

виставлення конкретних оцінок, а лише для того, щоб сприяти по-

дальшому розвитку та використанню набутих компетентностей для 

культури демократії у житті (див. рис. 1) [4]. 

Як було зазначено, існує дві версії портфоліо: для молодших 

школярів (діти до 10–11 років) і стандартна версія (діти від 10–11 ро-

ків). Кожна версія супроводжується методичним вказівками для вчителів. 

Обидві версії портфоліо успішно пілотовані вчителями у низці країн РЄ.  

Дві версії надають модель самого портфоліо та опитувальник 

зворотного зв’язку. Розглянемо детальніше, що саме експерти РЄ вкла-

дають у цю модель (шаблон). Блок-схема портфоліо для учнів доступні 

англійською мовою, усі ці матеріали можуть бути перекладені та 

використані вчителями та учнями їхньою рідною мовою. Вчителі та-

кож можуть вільно адаптувати та змінювати запропонований зміст 

портфоліо, щоб адаптувати його до власної системи освіти та потреб 

на основі власних професійних суджень. Однак, при внесенні змін у 

портфоліо потрібно враховувати такі два важливі аспекти: 

 наявність відповідної документації щодо застосування ком-

петентностей учнів у школі та позакласній діяльності;  

 наявність критичних роздумів учнів про застосування ком-

петентностей для культури демократії. 

Матеріали, представлені у методичних матеріалах щодо ство-

рення портфоліо, містять:  

 шаблон, призначений для відображення загальної структури 

портфоліо у порівняно простому форматі;  

 керівництво для вчителів, що пояснює, як викладачі можуть 

допомогти учням скласти портфоліо та наповнювати його постійно.  
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Рис. 1. Блок-схема моделі портфоліо компетентностей  

для культури демократії РЄ  

 

Портфоліо може бути складене у традиційному друкованому 

вигляді (наприклад, за допомогою підшивок, папок або файлів) або 

реалізоване в цифровому вигляді.  

Розділ 2. Зміст 

Зміст повинен бути чітко структурованим. Він має містити електронні посилання (якщо складено електронне 

портфоліо), номери сторінок (якщо складено паперове портфоліо) або іншу систему посилань (якщо складено 

інший тип мультимедійного портфоліо). ►особисті твердження;  ►контекстна заява; ►мета (заява про цілі); 

►свідчення розвитку компетентностей; ►роздуми; ►заключне висловлювання 

Розділ 1. Титульна сторінка 

► ім’я та вік дитини; ► назва школи, дитячого садка / іншого закладу освіти; ► вчителі, які допомагали 

дитині складати портфоліо; ► імена будь-яких інших людей, які допомагали дитині складати портфоліо 

(напр., батьки, брати, сестри, бабусі та дідусі або інші важливі для дитини люди в місцевій громаді). Дитина 

може персоналізувати назву сторінки, додавши малюнки, фотографії, аудіозаписи або письмові тексти 

Розділ 3. Особисті твердження  

 

У розділі розміщують 

інформацію, яка стосується 

демократичних та 

міжкультурних компетентностей 

дитини. Вчителі дають конкретні 

вказівки, який саме тип 

інформації слід включати 

в особисту заяву, відповідно  

до освітнього, культурного та 

національного контексту школи 

Розділ 4. Контекстна заява 

Цей розділ має містити опис дитиною відповідних аспектів 

місцевого контексту, в якому вона живе; які особливості 

навколишнього середовища спонукають або заважають їй та 

іншим людям здійснювати свої демократичні та міжкультурні 

компетенції, як на її поведінку впливають і формуються 

аспекти їхнього середовища 

Розділ 5. Мета. Заява про цілі. На тлі інформації, що 

зафіксована в розділах 3 і 4, цей розділ має містити вступне 

висловлювання, що створюється дитиною та вчителем, про те, 

як і чому дитина складає портфоліо 

Розділ 6. Свідчення розвитку компетентностей 

дитини для культури демократії в різних контекстах, у класі та поза ним. 

Приклади поведінки дитини у різних обставинах документують не лише поточні знання дитини, а й прогрес 

дитини. Відомості з заходів, що проводяться в класі та поза класом, на дитячому майданчику, їдальні, в 

дитячих клубах, під час проходження курсу, навчальної програми за межами школи, зустрічей з іншими 

людьми на вулиці, при відвідуваннях країн, у сім’ї, групі однолітків, у соціальних мережах 

Розділ 7. Роздуми 
Роздуми дитини щодо свідчень, представлених у Розділі 6. Дитина фіксує роздуми про власну поведінку та 

свідчення, подані у попередньому розділі. Розділ дає дитині можливість проводити систематичні роздуми 

щодо зібраних свідчень і допоможе визначити власні потреби у навчанні та у подальшому 

Розділ 8. Заключне висловлювання  

Розвиток демократичних і міжкультурних компетентностей є процесом, що триває впродовж життя. 

Портфоліо потребує додавання заключного висновку у разі, якщо заклад освіти хоче завершити процес 

укладання портфоліо (у разі переходу до іншої школи, завершення навчального року) 
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Електронне портфоліо має низку переваг, а саме: 

 дає учням змогу проявляти творчість у тому, як вони скла-

дають, упорядковують портфоліо та надавати перехресні посилання на 

зміст використаних матеріалів;  

- дає можливість збирати та зберігати відео, аудіозаписи та 

цифрові зображення, інші електронні ресурси.  

Вибір між друкованою та цифровою версіями портфоліо має 

здійснюватись вчителями та учнями відповідно до конкретних об-

ставин, можливостей і потреб. Учителі, які використовують портфоліо, 

можуть обмінюватись своїм досвідом і спілкуватись (надавати відгуки) 

з авторами портфоліо. Інтернет-форма, за допомогою якої можна 

надати цей відгук, доступна на вебсторінці «Портфоліо» Ради Європи 

RFCDC: https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-

for-democratic-culture/portfolios. Методичні матеріали для вчителів Ради 

Європи, що покроково пояснюють, яким чином вчителі можуть 

сприяти укладанню портфоліо учнів щодо культури демократії, роз-

міщені на сторінці за посиланням – https://rm.coe.int/prems-003121-

portfolio-cdc-young/1680a256b0. 

Педагогічні підходи, запропоновані РЄ, можуть бути засто-

совані не лише для формування культури демократії, вони сприяють 

створенню сприятливого та безпечного навчального середовища та 

допомагають знайти способи вирішення ситуацій, що пов’язані з на-

сильством, дискримінацією та порушенням демократичних принципів 

співіснування. Вчителі можуть також підвищити свою обізнаність про 

будь-які упередження та стереотипи й визначити, що насправді вони 

здійснюють у цьому напрямі, що планують і що не роблять насправді, 

а лише декларують. Тобто вчителі можуть: 

 оцінити свій рівень обізнаності з питань формування куль-

тури демократії; 

 визначити, що вони можуть зробити та досі не зробили у 

напрямі формування ККД; 

 сфокусуватись, що можна зробити краще, ніж було дотепер. 

Для того, щоб вчителі окреслили свої можливості для роботи з 

учнями над портфоліо та організували свою роботу з питань фор-

мування в учнів компетентностей для культури демократії, пропо-

нуємо розроблену під час проведення низки семінарів для вчителів 

коротку анкету (табл. 1). Зміст запитань пов'язаний з тематикою освіти 

для демократичного громадянства, а  відповіді, які нададуть вчителі, 

окреслять їхнє ставлення до організації освіти для демократичного 

громадянства у школі. 

https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/portfolios
https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/portfolios
https://rm.coe.int/prems-003121-portfolio-cdc-young/1680a256b0
https://rm.coe.int/prems-003121-portfolio-cdc-young/1680a256b0
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Таблиця 1 

Анкета для вчителя щодо ставлення і стану формування ККД  

у їхній практичній роботі 

Запитання до вчителя.  

Подані запитання можуть допомогти вчителю в тому, як організувати 

навчальний процес з формування і компетентностей для культури демократії 

1. Наскільки, на вашу думку, ваше викладання сприяє тому,  

що учні стають активними громадянами / поважають права людини? 

2. Як часто ваші учні мають можливість висловлювати власні ідеї / 

вислуховувати різні погляди, обговорювати їхні відмінності в класі? 

3. Як часто питання, що стосуються прав людини, демократичного 

громадянства, справедливості, рівності чи верховенства права, 

порушуються на уроках (заняттях), які ви викладаєте? 

4. Як ваша поточна практика сприяє розвитку інтелектуального, 

особистого та соціального потенціалу, що дає змогу учням бути 

активними громадяни? 

5. Яким чином ви надаєте час і можливість учням для роботи один  

з одним, щоб зміцнити своє розуміння, а також відпрацьовувати  

соціальні навички, сприяючи тим самим як індивідуальним,  

так і соціальним процесам та результатам? 

6. Як часто ви включаєте у свою роботу практичну діяльність  

та чи використовуєте підходи на основі досвіду? 

7. Наскільки ефективно ви застосовуєте попередній досвід ваших учнів  

у вашій практиці навчальної діяльності? 

 

Педагогічні підходи та методи формування культури демо-

кратії, а також робота над створенням портфоліо заохочують учнів 

активно брати участь у випробуваннях, різноманітних дослідженнях та 

відкриттях, аналізі, порівнянні, роздумах та співпраці. Важливо усві-

домлювати, що компетентності для культури демократії можливо фор-

мувати та розвивати за умов поєднання елементів, що стосуються як 

змісту, так і процесу навчання. Тому вчителі як провідники плану-

вання такої діяльності мають у такий спосіб організовувати свою ро-

боту, щоб створити такі можливості для учнів.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що Рада Європи комплексно 

підходить до питання створення умов та навчально-методичного су-

проводу для педагогічних працівників щодо формування та розвитку 

компетентностей для культури демократії. Запропонувавши Довідкову 

рамку компетентностей для культури демократії та Портфоліо, як один 

з інструментів її реалізації, експерти РЄ створили цілісну картину для 

вчителів, що допомагає знайти місце та усвідомити процес форму-

вання демократичних цінностей учнів. Сприяння формуванню демо-
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кратичної культури в суспільстві через освіту та школу сприятиме 

процесу навчання на виховання громадян демократичної успішної 

європейської України. 
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Навчання в сучасних умовах незалежно від формату прове-

дення (аудиторний, змішаний, дистанційний) розглядається як актив-
ний, індивідуальний та соціокультурний процес, що забезпечує конст-
руювання розуміння та компетентності [1; 2]. Студент створює у на-
вчальному процесі свою особисту структуру знань з інформаційного 
простору дисципліни, розвиває засоби навчання (тобто діяльності), які 
потрібні йому у подальшій, доконечно компетентній, роботі [3].  

В процесі формування оптимальних моделей та змісту на-
вчання для досягнення програмних результатів навчання взагалі і, 
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