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Демократія починається
з кожного з нас, і якщо
кожен відчує в собі
ту силу, то, можливо,
держава стане кращою.
Студент навчального курсу
«Демократія: від теорії
до практики»
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ВСТУП

Здорова демократія потребує якнайбільшої залученості громадян у всі суспільні процеси. У демократичних суспільствах громадяни покликані приймати рішення й уживати заходів, що спрямовані на просування й захист
інтересів як усього суспільства, так і окремих індивідів. Утім для того, щоб
ефективно виконувати цю роль, громадяни мають бути ознайомлені із системою органів влади, способами впливу на них, із можливостями бути залученими до їхньої діяльності, а також зі своїми правами. Крім того, для
підтримки здорової демократії важливими є демократичні навички та ставлення. Такі поняття, як верховенство права, відповідальність громадян за
підзвітність органів влади, а також необхідність інклюзивності, захист і просування прав жінок і представників меншин, мають бути усвідомлені й поціновувані суспільством.
Мета громадянської освіти в ліберальних демократіях полягає в тому, щоб
надати студентам можливість набути необхідних знань і навичок для участі в житті суспільства в ролі активних і небайдужих громадян. Сьогодні, у
цифрову епоху – коли обсяги й масштабність дезінформації стали безпрецедентними й орієнтованими на небезпечні ігри зі справжніми суспільними негараздами – крім традиційних умінь і навичок, особа потребує стійких
умінь і навичок у галузі медіаграмотності, логічного мислення, щоб стати
поінформованим, освіченим і відповідальним учасником суспільних процесів. Основна мета – допомогти людям усвідомити те, наскільки це велика
честь і відповідальність – бути громадянами за демократії, і водночас підготуватися до того, щоб узяти на себе цю роль – роль бути громадянами.
Україна вчергове за свою менш ніж 30-річну історію після здобуття незалежності перебуває на поворотному етапі своєї демократичної історії. За цей час
вона пережила два значні соціальні протести, які зумовили політичні зміни
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на верхніх рівнях керівництва, і наразі зіткнулася з іноземною окупацією й
регулярними спробами втручання у свої внутрішні справи. Україна не тільки
має громадян, за життя яких відбулися кардинальні зміни в політичній системі, а й переживає народження демократії, залишаючись однією з найбідніших країн у Європі з одним з найвищих рівнів корупції. Поряд із цим у ній
явка виборців досить висока (більше 60 %1 на останніх виборах) і є активне
громадянське суспільство. Україна готова до продовження демократичного
поступу, і небайдужі громадяни стануть ключем до захисту демократичних
досягнень.
«Демократія: від теорії до практики» є інноваційним та інтерактивним курсом з громадянської освіти для університетів, який розроблено для досягнення цих цілей. Курс включає три ключові елементи:
1) навчальний план і навчальні матеріали;
2) інтерактивні методи навчання; і
3) студентський проект.
Навчальний план курсу й текстові матеріали передбачають засвоєння теоретичних, історичних і практичних знань. Серед основних тем, які охоплює
знаннєвий компонент курсу: демократичне управління, права людини,
громадянське суспільство та участь громадян. Наскрізні теми охоплюють
такі питання, як: гендерна рівність, вибори, права меншин, інклюзія та доступність для осіб з інвалідністю, практики передового врядування, верховенство права, медіаграмотність, використання цифрових технологій, різноманітність, роль грошей у політиці, роль молоді, корупція.
Для зміцнення умінь і навичок студентів (зокрема, але не тільки, з критичного мислення, активного слухання, вибудови компромісів, ораторського мистецтва, групової роботи й вирішення проблем) ініціатива з громадянської
освіти IFES робить акцент на інтерактивних методах навчання, які орієнто-

1 / Явка виборців на президентських виборах 2019 року в Україні, Центральна виборча комісія:
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp063pt001f01=720.html
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вані на активне навчання в групі. Викладачі курсу проходять підготовку із
застосування інтерактивних методів навчання під час організованих IFES
постійних курсів із підвищення кваліфікації за участі національних і міжнародних експертів.
Наріжним каменем курсу є студентський проект. У ході поетапного, керованого процесу студенти визначають ті аспекти в житті суспільства, які, на
їхній погляд, є підстави розглядати як такі, де є проблеми, що потребують
розв’язання. Після цього студенти поглиблено вивчають визначену проблему й застосовують матеріали з тем курсу для її аналізу. Надалі студенти
розробляють план дій для подолання відповідної проблеми. Це завдання,
спрямоване на набуття студентом безпосереднього практичного досвіду,
організовано в такий спосіб, щоб забезпечити розвиток ключових знань,
ставлень і вмінь, що важливі для активного, інформованого громадянства,
а також щоб показати, що залученість громадян до вирішення суспільних
проблем може справляти реальний, відчутний вплив.
Курс «Демократія: від теорії до практики» засновано на міжнародній методології громадянської освіти для університетів, що була розроблена експертами IFES та має назву «Посилення участі шляхом освіти у сфері демократії»
(SEED – Strengthening Engagement through Education for Democracy). У межах
SEED фахівці IFES співпрацювали з університетами та освітянами з Грузії та
України задля розробки навчальних програм університетського рівня, спрямованих на ознайомлення громадян з основними концепціями демократичного громадянства, системами управління, поняттями громадянської участі
та прав людини й одночасне посилення потенціалу громадян завдяки практичному, реальному досвіду, отриманому під час навчання. В Україні курс
реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
Міністерства міжнародних справ Канади (GAC) та британської допомоги від
уряду Великої Британії (UK aid). У 2019–2020 навчальному році викладання
курсу пошириться на 20 вишів, що представляють 12 регіонів України.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

IFES провели оцінку пілотного курсу «Демократія: від теорії до практики», що
стартував 2018 року. У пілотному проекті взяли участь п’ять університетів:
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «КиєвоМогилянська академія», Тернопільський державний медичний університет
імені Івана Горбачевського та Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна. Більше 800 студентів різних освітніх напрямів (право, політологія, філологія, міжнародні відносини, медицина та ін.) і років навчання
(з 2-го по 4-й курс) були залучені до проходження курсу протягом пілотного семестру. Дані збиралися за допомогою інтерв’ю й опитувань викладачів
курсу, опитувань студентів і фокус-груп, спостережень під час аудиторних
занять і вхідного та підсумкового тестувань для оцінювання змін у знаннях,
поведінці й ставленнях щодо демократичного громадянства за результатами
проходження курсу.
Таблиця 1. Джерела даних
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

КІЛЬКІСТЬ

Інтерв’ю з викладачами

7

Опитування серед викладачів

9

Студентські фокус-групи

8 (N = 96)

Опитування серед студентів

96

Спостереження за аудиторною роботою

10

Вхідне тестування

394

Підсумкове тестування

541

Основні
висновки, що
викладені нижче,
супроводжують
більш докладні
пояснення.
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Студенти, які пройшли курс, набули більш глибокого розуміння демократії та ролі органів влади й окремих громадян у ній

«Ми думали, що демократія – це щось дуже далеке, але завдяки курсу стало
зрозуміло, що демократія починається з кожного з нас і що ми можемо на
неї впливати». (Студент/ка курсу)
«Ми зрозуміли, що ми не є залежними від органів державної влади, адже навіть через громадські організації, волонтерство і безпосередню участь можна багато чого змінити». (Студент/ка курсу)
«Після курсу я розумію що кожна людина може докластися, змінити щось на
локальному рівні, а потім, можливо, і на державному». (Студент/ка курсу)

Студенти, які навчалися на курсі, відпрацювали вміння та навички,
необхідні для ефективної демократичної участі в суспільних процесах

«Ми навчилися висловлювати свою думку, слухати інших, знаходити компроміси». (Студент/ка курсу)
«Ми повинні були критично мислити й застосовувати свої знання на практиці». (Студент/ка курсу)
«На додачу, у їхніх [студентів] дискусіях, окрім вдалого оперування фактами,
починала з’являтися ідея, їх думки ставали глибшими. Також вони вчилися
вільно висловлюватися». (Викладач/ка курсу)
«Завдяки проекту студенти розвинули здатність досліджувати, аналізувати
інформацію, пропонувати альтернативні варіанти вирішення питань, залишати власну зону комфорту, працювати в команді; покращили презентаційні навички та навички проектного менеджменту». (Викладач/ка курсу)
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Студенти, які навчалися на курсі, розвинули індивідуальні ставлення й цінності, що підтримують здорову демократію

«Демократія – це не тоді, коли думаєш тільки про себе й свої права, а тоді,
коли думаєш і про інших. Я витратив/ла багато часу на проект, пов’язаний
з проблемою інклюзії, і це не для того, щоб заробити бали, а для того щоб
дійсно допомогти». (Студент/ка курсу)
«Ти є частиною суспільства, і часом є сенс відмовитися від деяких прав заради більш широких цілей громадянського суспільства». (Студент/ка курсу)
«Ми часто говоримо: «держава повинна», «суспільство повинне», ми наче
відокремлюємося від усього цього, в риториці виходить ніби хтось повинен.
Мені курс допоміг усвідомити роль індивідуальної участі людини як громадянина в житті університету, міста, суспільства». (Студент/ка курсу)
«До курсу ця думка [що люди можуть разом працювати заради змін] не була
чітко окресленою, це була скоріше внутрішня віра, зараз вона краще оформилася». (Студент/ка курсу)
«Я відчуваю, що в мене є сила змінити щось разом із командою однодумців». (Студент/ка курсу)
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Студенти поглибили свої знання з основних тем курсу, незалежно від університету чи спеціальності, про що свідчать результати вхідних і підсумкових тестувань, дані опитувань студентів та викладачів і фокус-груп. Студенти
проходили вхідне та підсумкове тестування, під час якого повинні були дати
відповіді на 20 питань множинного вибору, що стосувалися тематики курсу.
Прохідний бал збільшився на 25 % між вхідним тестуванням і підсумковим,
при цьому 67 % студентів склали підсумковий тест.

Рисунок 1. Загальні результати вхідного та підсумкового тестувань
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Додатково у десяти групах проводилися спостереження за аудиторною роботою, під час яких спостерігачі, керуючись загальними рекомендаціями
щодо проведення спостереження, повинні були фіксувати рівень знань студентів із теми заняття як «винятковий», «середній» або «базовий». За підсумками проведення семи з десяти спостережень спостерігачі відзначили,
що студенти показали знання «середнього» або «виняткового» рівнів.
Також серед студентів було проведено опитування, що мало на меті допомогти їм здійснити рефлексію набутих знань. За результатами цього опитування, на питання про те, чи згодні ви, що курс допоміг вам краще зрозуміти
теми, 90 % студентів зазначили, що вони відчули, що курс допоміг їм краще
зрозуміти роль громадянського суспільства; 88 % – що курс допоміг їм краще зрозуміти методи громадянської участі; 87 % – що курс допоміг їм краще
зрозуміти права людини; і 74 % – що курс допоміг їм краще зрозуміти функції та принципи демократичного врядування. Чимало студентів, які навчалися на пілотному курсі, були студентами правничих або політологічних напрямків підготовки, і, відповідно, для них результати про поглиблення знань
щодо демократичного врядування були нижчими, аніж для інших студентів.
Разом із тим ці категорії студентів під час фокус-груп зауважили, що курс був
корисний і для них, адже вони мали можливість аналізувати інформацію з
нових перспектив і практично застосувати набуті знання.
Далі мова йде про більш деталізовані висновки щодо тих знань із кожної із
чотирьох тем курсу, умінь і навичок, які були продемонстровані студентами,
та змін у ставленнях і цінностях студентів до питань, пов’язаних зі здоровою
демократією.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ

ЗНАННЯ
Зміна рівня знань студентів, які навчалися на пілотному курсі, оцінювалася
за чотирма основними темами курсу: 1) демократія та українське врядування;
2) права людини; 3) громадянське суспільство та 4) участь громадян.

Тема 1

Демократія та українське врядування
Студенти продемонстрували глибокі знання та розуміння демократії та демократичного врядування в Україні. Під час фокус-груп студенти постійно
розповідали про поглиблення розуміння ними того, як демократичні теорії
реалізуються в реальному врядуванні, та про підвищення своїх знань про
органи місцевої влади. Деякі студенти завдяки набутим після проходження
курсу знанням по-іншому почали розуміти, що таке демократія та врядування. Один зі студентів зазначив:
«Я думав/ла, що знаю все про демократію, тепер я знаю, що нічого
не знав/ла».
А інший пояснив, що вони зрозуміли «роль і значення державної влади, місцевого самоврядування... Я особисто не думав/ла про важливість повноважень, якими наділена влада в реальному житті».
В інших випадках студенти попередньо мали теоретичне розуміння цих понять, проте впродовж курсу їх знання розширилися й поглибилися. Міркування студентів унаочнюють цю думку:
«Як для студентів політології – нових знань не було, але знання стали систематизованими, і тепер ми знаємо, як вирішувати проблеми»
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та «У рамках курсу ми подивилися не демократію не як юристи, а як
пересічні громадяни. Ми зрозуміли як вивчене на перших курсах застосувати в реальному житті».
Нове бачення часто зумовлювало критичний аналіз чинних українських
практик, наприклад:
«Тепер я бачу, що українські органи влади не реагують [на запити
людей]. У країнах ЄС люди беруть участь у прийнятті рішень, але не
в Україні. Це необхідно змінити» або «Я зрозумів/ла, що люди не повинні дозволяти владі ставати корумпованою, [вони] мають стежити
за владою, зокрема й через засоби масової інформації».

Тема 2

Права людини
Більшість студентів повідомила, що тема «Права людини» була тією темою
курсу, де для них було багато нового. Цей висновок також підтверджують
коментарі студентів на фокус-групах і дані інтерв’ю з викладачами. Студенти
вказали, що завдяки курсу вони усвідомили необхідність захисту прав вразливих груп населення, таких як сироти, люди з низькими доходами та люди
з інвалідністю. Багато студентів також задумалися про власну роль у захисті
прав інших. Один зі студентів пояснив:
«Раніше я розумів/ла, що потрібно робити місто доступним для людей з інвалідністю, але після курсу я усвідомив/ла, що якщо це не робиться – це порушення їхнього права».
Разом із тим багато студентів визнали, що в Україні складно забезпечити повне здійснення й захист прав людини, у зв’язку із чим наголосили на важливості Європейського суду для правового захисту в разі виявлення порушень.
Ці погляди були підсумовані одним зі студентів, який зазначив:

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ

«Ми можемо відстоювати свої права самостійно, почати з себе. Але
ми маємо проблему з відсутністю гарантій щодо захисту прав, і це
дещо знижує готовність дійсно захищати свої права».
Викладачі під час інтерв’ю також наголошували, що вивчення теми щодо прав
людини мало значний вплив на студентів. Один із викладачів пояснив це так:
«Це вперше студенти задумалися над тим, що вони мають права людини» і «були здивовані, що в них так багато прав».
Інший же викладач зазначив, що після вивчення Загальної декларації прав
людини та багатьох конвенцій із захисту цих прав студенти змогли критично
оцінити випадки порушення прав людини в Україні та в інших країнах.

Тема 3

Громадянське суспільство
Студенти повідомили, що тепер вони краще розуміють роль, яку громадянське суспільство відіграє в демократії. Висловлювали думки про необхідність
здійснення організаціями громадянського суспільства (ОГС) контролю за діяльністю органів влади та потребу в боротьбі з корупцією. Провідною серед
студентів була думка про необхідність самоорганізації та колективних дій
для того, щоб щось суттєво змінити.
Результати фокус-груп підтвердили, що студенти розуміють життєво важливу роль громадянського суспільства в реалізації принципів демократичного
врядування, які вони вивчали в межах курсу, і в забезпеченні демократичних реформ в Україні. Один зі студентів пояснив:
«Демократія була для мене одним з найбільш нестабільних режимів,
але курс дав мені зрозуміти, що саме громадянське суспільство забезпечує сталість демократії».
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Студенти також висловили розуміння того, що для досягнення спільної мети
необхідно працювати спільно з іншими людьми. Наприклад, один студент зазначив таке:
«Ми можемо щось змінити на найнижчому рівні, для глобальніших
змін потрібно об’єднуватися».
Студенти також відзначили, що робота на загальне благо може передбачати
необхідність постановки індивідуальних інтересів на другий план. Такі настрої ілюструють коментарі на кшталт:
«Ти є частиною суспільства, і часом є сенс відмовитися від деяких
прав заради більш широких цілей громадянського суспільства».
Студенти також дізналися про цінність співпраці з іншими в межах виконання студентських проектів, де всі студенти повинні були працювати в групах,
а інколи й з людьми та організаціями за межами університету, для втілення
в життя своїх планів. Наприклад, студенти одного з університетів співпрацювали з місцевими ОГС для реалізації свого проекту з вирішення проблеми продовольчої безпеки у своєму місті. В іншому прикладі студенти співпрацювали з адміністраціями шкіл з метою впровадження правничої освіти
для учнів закладів загальної середньої освіти. Один студент прокоментував
участь у проекті так:
«Працюючи над проектами, ми зрозуміли, що ми не є залежними від
органів державної влади, адже навіть через громадські організації,
волонтерство і безпосередню участь можна багато чого змінити».
Окрім того, коли студентів під час фокус-груп запитували, чи вони відчувають, що можуть мати голос в Україні, то ті, хто сказав «Так», часто пояснювали свою відповідь саме роботою над проектом:
«До курсу ця думка [що люди можуть разом працювати заради змін]
не була чітко окреслена, це була скоріше внутрішня віра, тепер ця
думка сформувалася».

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ

Тема 4

Участь громадян
Це виявилося тією темою, стосовно якої найбільше студентів (як за результатами як фокус-груп, так і студентських опитувань) поглибило свої знання
та розуміння. Під час фокус-груп студенти змогли описати багато механізмів
громадянської участі, доступних в Україні. Зазвичай наводилися такі приклади: запити про надання публічної інформації, відвідування громадських
слухань, організація петицій і участь у роботі громадських організацій. Багато студентів також описували дії, які вони вже використали, як-от робота
з адміністраціями закладів загальної середньої освіти над програмами боротьби з булінгом або, в іншому прикладі, забезпечення правової освіти для
учнів. Один студент сформував групу «Демократія для математиків», тоді як
інші почали працювати з місцевими органами влади для створення програм
переробки відходів і покращення доступу до громадського транспорту. У
кожному університеті, що брав участь у пілотному проекті, студенти активно
займалися проблемами, які самостійно визначили, та використовували знання з курсу для впровадження запланованих змін.
Якщо ж студенти мали попередні знання про механізми громадянської участі,
це розуміння посилювалося. Один студент пояснив:
«Ми багато говоримо про органи влади на інших заняттях, і у мене
склалося враження, що це величезна бюрократична машина, цих органів дуже багато, до них неможливо потрапити, бо вони ізольовані. Після курсу я розумію, що це не так, і що кожна людина може докластися,
змінити щось на локальному рівні, а потім, можливо, і на державному».
Інший зазначив:
«До курсу я вважав/ла, що голосування нічого не змінює; тепер
я розумію, що, якщо ви не використовуєте ваш голос, інші його
використають для власних цілей».
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Студенти також вказували, що реалістично бачать ситуацію й розуміють, що
зміни потребують послідовної та тривалої роботи, щоб
«пройти всі необхідні сходинки», як пояснив один із студентів.
Викладачі курсу також описували випадки, коли вони спостерігали, що студенти все краще розуміють засоби активної участі громадян. Так, один із викладачів навів приклад, коли студентка, яка на початку курсу заявляла, що
не голосуватиме, бо це нічого не змінить, наприкінці курсу повідомила, що
тепер голосуватиме. Інший викладач також зазначив:
«Спочатку студенти скептично ставилися до змін, але потім вони
побачили зміни в собі. Коли вони дізналися про численні механізми
впливу на органи влади, які доступні громадянами, вони зрозуміли, що
в них більше можливостей, ніж вони думали».
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УМІННЯ Й НАВИЧКИ
Уміння й навички ефективної демократичної участі включають (хоча й не обмежуються лише означеними далі) критичне мислення, урахування ролі упереджень, різних поглядів і контексту, а також оцінювання рівня достовірності
інформації з тих чи інших джерел, активного слухання, вибудовування консенсусу, здійснення публічних виступів, провадження ефективної й раціональної аргументації, групової роботи й вирішення проблем. Дані фокус-груп
студентів, опитувань студентів, інтерв’ю з викладачами, опитувань викладачів
і спостережень за аудиторною роботою показують, що студенти практикували й розвивали вміння й навички ефективної демократичної участі впродовж
усього курсу за допомогою інтерактивних методів навчання й роботи над студентським проектом. Викладачі курсу відзначили, що із часом спроможності
студентів посилювалися, про що свідчать такі коментарі:
«На додачу, у їхніх [студентів] дискусіях, окрім вдалого оперування
фактами, починала з’являтися ідея, їх думки ставали глибшими.
Також вони вчилися вільно висловлюватися».
В інформаційну й технологічну епоху медіаграмотність є ключовою для інформованої демократичної участі в суспільних процесах. Бути медіаграмотним – означає володіти цілою низкою практичних і когнітивних умінь і навичок. Серед них знання того, як отримати доступ до різноманітних джерел
інформації, уміння критично оцінювати медіаджерела, із якими маєш справу,
шляхом розпізнавання упереджень і спотворень правди. Індивід також має
розуміти, як соціальні медіаресурси можуть бути використані, з одного боку,
як засіб поширення інформації та захисту прав, а з іншого, – як засіб маніпулювання громадським сприйняттям подій і навіть залучення осіб до участі
в підтримці екстремістських позицій, спрямованих на знищення принципів
демократії. Традиційні вміння та навички, на яких зосереджено увагу в процесі громадянської освіти, стали основою для формування медіаграмотності.
Крім того, для фокусування уваги студентів на проблемі соціальних мереж і
маніпуляцій було розроблено спеціальні заняття.
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Дев’ять викладачів (принаймні по одному викладачеві від кожного з університетів, які брали участь у пілотному дослідженні) пройшли опитування, у
межах якого їм було запропоновано відзначити вміння та навички, розвиток
яких вони спостерігали серед студентів, та оцінити загальний рівень розвитку
відповідних умінь і навичок за шкалою «високий», «середній» або «низький».
Далі наведено розподіл відзначених викладачами вмінь і навичок і кількість
тих викладачів, які оцінили рівень сформованості відповідних умінь і навичок
студентів як «високий».
Студенти також зазначили, що вміння та навички, які вони практикували
на курсі, не часто використовуються під час інших університетських курсів.
Вони відзначили переваги цього досвіду, що, зокрема, помітно в таких коментарях, як:
«обговорення ідей з однолітками забезпечило більш широке бачення»,
«ми також училися одне в одного, змінювали свою думку» і
«нам треба було критично мислити й застосовувати наші знання».
Студенти навіть розвинули необхідні навички: слухати одне одного, учитися
одне в одного й шукати точки дотику, компроміси.
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Таблиця 2. Уміння та навички, які найбільше демонстрували та практикували студенти, за спостереженнями викладачів курсу

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ, ЯКІ
НАЙЧАСТІШЕ ПРАКТИКУВАЛИ
ТА ДЕМОНСТРУВАЛИ СТУДЕНТИ,
ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ
ВИКЛАДАЧІВ КУРСУ

РІВЕНЬ
ВОЛОДІННЯ

РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ
КІЛЬКІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ, ЩО ВІДЗНАЧИЛИ
ВИКОРИСТАННЯ УМІННЯ/НАВИЧКИ / N = 9

Розгляд питання з різних позицій

Високий

8

Спільна робота з іншими для
досягнення мети

Високий

7

Аналіз інформації та вміння робити
висновки на її основі

Високий

6

Формулювання висновків на основі
доказів

Високий

6

Ведення цивілізованої дискусії

Високий

6

29

30

ДЕМОКРАТІЯ: від теорії до практики

СТАВЛЕННЯ Й ЦІННОСТІ
Студенти описали зміни в тому, як вони бачать себе і свою роль в суспільстві.
Багато хто з-поміж них заявив, що до курсу вони не розуміли, що відіграють
якусь роль, що мають засоби або бажання змінювати суспільство. Однак після
курсу чимало студентів висловили бажання бути активними й упевненість у
тому, що це можливо. Один студент пояснив свою позицію так:
«Я відчув/ла, що всередині мене та інших щось змінюється». А інший
зазначив:
«З’явилося розуміння, що ми повинні бути активними громадянами,
що молодь може щось змінити, адже тепер ми знаємо, як це зробити
не тільки за допомогою мітингів».
Студенти також отримали розуміння необхідності використовувати знання
конструктивним чином на користь собі й суспільству, оскільки вони заявляли:
«Ми не завжди можемо змінити думки інших, але ми можемо дати
інформацію про те, як захистити права, й показати шлях, як захистити себе»; «зараз я розумію, що необхідно мати знання, як впливати на органи влади, бо без знань ти не знаєш як скласти заяву, куди
її відправити».
Вищенаведені цитати демонструють, що студенти розвивали ставлення й переконання про важливість участі громадян. Таке бачення, поєднане з розвитком багатьох важливих умінь і навичок, засвідчує, що багато студентів
стають поінформованими громадянами – свідомими учасниками суспільних
процесів. Результати студентського опитування засвідчили низку позитивних
зрушень у поведінці й ставленнях студентів після проходження курсу, порівняно з ними до проходження відповідного курсу.
Викладачі також помітили суттєві зміни в ставленнях студентів, які вони спостерігали протягом семестру. Один із викладачів зазначив:
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«Вони стали більш відкритими, готовими ділитися своїми думками
й ставитися одне до одного з повагою, готовими йти на компроміс
і слухати».
Серед інших спостережень також ішлося про те, що студенти стали більш
охоче ставити питання, почали думати ширше, поза власною індивідуальною
роллю/власними інтересами, і більше про свою роль у суспільстві; вони почали розуміти, що мають бути частиною будь-яких бажаних змін (наприклад,
шукати шляхи ліквідації корупції). Один із викладачів зазначив, що навіть тоді,
коли в окремих випадках погляди студентів на спірні питання не було повністю трансформовано, завдяки тому, що ці студенти чули нові погляди, вони,
здавалося, ставали більш терпимими до нових перспектив бачення проблем,
а їхня мова змінювалася й протягом семестру ставала все менш образливою.
Висновок про розвиток ставлень також випливає з результатів аудиторних
спостережень та опитувань викладачів. За підсумками аудиторних спостережень найбільш помітними є зміни, пов’язані з відчуттям громадянської відповідальності, повагою до цінності особистості й людської гідності, терпимістю
до різних поглядів і способів життя. Нарешті, теми, які студенти обирали для
своїх проектів, засвідчили турботу про інших і загальне благо. Прикладами
таких проектів є: запобігання булінгу серед дітей; забезпечення допомоги
людям з інвалідністю на робочому місці; допомога людям, які не можуть забезпечити себе повною мірою продуктами харчування; боротьба з водінням
у нетверезому стані.
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Таблиця 3. Зміни в поведінці й ставленнях студентів після проходження
курсу, порівняно з вхідними показниками

УМОВА ОПИТУВАННЯ

ЗГОДЕН/НА
АБО ПОВНІСТЮ
ЗГОДЕН/НА
НА ВХІДНОМУ
ТЕСТУВАННІ

ЗГОДЕН/НА
АБО ПОВНІСТЮ
ЗГОДЕН/НА НА
ПІДСУМКОВОМУ
ТЕСТУВАННІ

Я часто обговорюю суспільні
питання з іншими

60 %

73 %

Коли обговорюються
політичні питання або
проблеми, мені зазвичай є
що сказати

71 %

79 %

Громадяни мають вступати
в політичні партії

56 %

62 %

Суспільство має стежити
за політичними питаннями
в газетах, на радіо, по
телебаченню або
в Інтернеті

76 %

86 %
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ВИСНОВКИ
Пілотування курсу «Демократія: від теорії до практики» дало дуже позитивні
результати за усіма параметрами, які були використані для оцінювання пілоту (інтерв’ю й опитування викладачів пілотного курсу; опитування студентів,
фокус-груп; спостереження за аудиторною роботою; вхідне та підсумкове
тестування). Результати показали, що студенти набули знань, умінь, навичок і
ставлень, що необхідні для ефективного моніторингу відповідності діяльності
органів влади й членів суспільства принципам ліберальної демократії й забезпечення підзвітності цих суб’єктів.
Головними з-поміж цих умінь і навичок стали вміння висловлювати свої погляди, вислуховувати різні позиції, критично оцінювати інформацію й співпрацювати з іншими. Ці вміння та навички необхідні, щоб люди були добре
поінформованими громадянами, які можуть відстоювати свої позиції й співпрацювати з іншими для пошуку рішень. Окрім набутих знань, умінь і навичок,
студенти також продемонстрували бажання бути активними громадянами й
почуття власної вартості, адже вони усвідомили, що можуть грати певну роль
у просуванні демократії в Україні.
Поєднання теорії й практики, що робить курс унікальним, також виявляється ключем до успішності впливу цієї програми. Студенти й викладачі курсу
відзначили, що матеріал, запропонований у підручнику до курсу, легкий для
сприйняття й зрозумілий завдяки багатьом прикладам. Інтерактивні методи
навчання та зверненість до формування в студентів реального життєвого досвіду через виконання проектів постають як визначальні елементи курсу. Ці
висновки переконують у необхідності дотримуватися структури курсу в подальшому. Той факт, що отримані за підсумками пілотного року результати
виявилися однорідними за всіма регіонами й напрямками підготовки, дає підстави стверджувати, що цей курс може бути поширений і на інші університети України. Запровадження курсу в якомога більшій кількості українських
університетів мало б позитивний вплив на розвиток демократії в Україні.
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