
 
 

    
До уваги вчителів громадянської освіти. 10 клас. 

 

ЕКОНОМІКА НА УРОКАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. ЯК ПРОСТО ТА ЦІКАВО ВИКЛАДАТИ 

Асоціація «Нова Доба», Українська Академія лідерства та Центр соціально-

економічних досліджень «CASE Україна» організовують серію одноденних семінарів на 

економічну тематику: 

ЕКОНОМІКА У ВИМІРІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ? З чого варто починати?                                      

А ЯКБИ НЕ БУЛО ЦІН? Як просто пояснити учням взаємозв’язок між ринковими цінами та 

суспільними пріоритетами?  

ЧИ ПОВИННА ДЕРЖАВА СТВОРЮВАТИ РОБОЧІ МІСЦЯ? Чому не потрібно боятися безробіття 

і як воно пов’язане з економічним розвитком?  

ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПОВ’ЯЗАНА З НИМИ КОРУПЦІЯ. Чому державні 

послуги завжди дорожчі за приватні?  

ЕКОНОМІКА В СТИЛІ РЕП. Дебати відомих економістів у незвичному, але цікавому форматі. 

БУТЕРБРОД ЗА 1500 ДОЛАРІВ. Як би виглядав світ без торгівлі?   

ІНТЕРАКТИВНІ  ОНЛАЙН СИМУЛЯТОРИ: «Модель бюджету України» та «Симулятор 

бюджету» демонструють, з чого складається державний бюджет та до чого призводить 

збільшення чи зменшення статей його витрат. 
  

Прості відповіді на ці та інші складні економічні питання ви зможете отримати, ставши 

учасником/-цею одного із шести навчальних семінарів, котрі відбуватимуться у різних містах 

України у 2019 році на базі регіональних центрів Української академії лідерства.  

Серед тренерів - провідні експерти з Центру соціально-економічних досліджень «CASE 

Україна». 

Дата семінарів: Місця проведення:  Учасники можуть бути з наступних міст та 
областей: 

Реєстрація 
до: 

15 січня 2019 Львів (смт Брюховичі, 
вул. Широка, 4) 

м. Львів, Львівська, Волинська, Рівненська, 
Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська 
області 

5 січня 
 

16 січня 2019 Чернівці (вул. 
Дарвіна, 2) 

м. Чернівці, Чернівецька, Івано-Франківська, 
Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області 

6 січня 
 

21 січня 2019 Харків (вул. Танкопія, 
12б) 

м. Харків, Харківська, Сумська, Полтавська, 
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, 
Луганська області 

11 січня  
 

22 січня 2019 Полтава (пров. 
Рибальський, 16А) 

м. Полтава, Полтавська, Черкаська, 
Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, 
Сумська області 

12 січня 
 

25 січня 2019 Миколаїв (просп. 
Богоявленський, 
319А) 

м. Миколаїв, Миколаївська, Одеська, 
Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, 
Кіровоградська області 

15 січня 
 

29 січня 2019 Київ (вул. Миколи 
Юнкерова, 47) 

м. Київ, Київська, Житомирська, Вінницька, 
Черкаська, Полтавська, Чернігівська області 

19 січня 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ujXsy7nwchk&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=s9KymBDDXqM
http://cost.ua/budget_simulator_2017/
http://cost.ua/budget_simulator_2017/


 
 

До участі у семінарах запрошуємо вчителів, які викладають курс «Громадянська освіта» в 10-

му класі, а також класних керівників 10-11 класів, які впроваджують громадянську освіту на 

виховних годинах чи у позакласній діяльності. Кількість учасників у кожному семінарі –до 60 

осіб. У випадку надходження більшої кількості заявок, їх відбір відбуватиметься за 

принципом швидшої дати реєстрації.  

Організатори заходу відшкодовують учасникам вартість проїзду за попередньо наданими 

квитками – а саме квитками на автобус, на потяг (плацкарт чи купе), або 2 клас Інтерсіті та 

харчування під час заходу. В день проведення семінару необхідно мати із собою оригінали 

квитків та  копії проїзних документів у зворотну сторону. 

Звертаємо Вашу увагу, що організатори не відшкодовують вартість проживання учасників.  

Підготовча комунікація (запрошення учасників, реєстрація на семінар,  
інформаційна підтримка). 
 

Так 

Компенсація транспортних витрат відповідно до поданих квитків у день 
проведення семінару (окрім пересування по місту). 
 

Так 

Харчування впродовж семінару  
 

Так 

Сертифікати  
 

Так 

Проживання Ні 
 

 

Початок роботи семінарів о 10-00. Закінчення - до 17-00  

 

Реєстрація на сайті www.citizen.in.ua                                     https://citizen.in.ua/page-forum-ua 

Контакти: Асоціація Нова Доба. 032 297 66 89.  

Голосова Наталя  nmholosova@gmail.com  066 76 20 202 

 

Семінари будуть проводитися в рамках реалізації Програми сприяння громадській 

активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст семінарів є винятковою відповідальністю 

Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. 

 

http://www.citizen.in.ua/
https://citizen.in.ua/page-forum-ua
mailto:nmholosova@gmail.com

