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Розділ 1. Загальна інформація

Грантова угода РУ21 -Ь2В-ЕВ-РАА-ВА
Громадська органоація 
(назва субгрантера)

ГО «Наша гідність»

Юридична адреса ГО 84552, Україна, Донецька область, Бахмутський район, 
С.Яковлівка, вул. Садова, буд.18, кВ.І

Голова ГО Петросян Аркадій Артурович
Заклад вищої освіти 
(повна назва та адреса)

Горлівський інститут іноземних мов державного виш;ого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет»
84511, Україна, м Бахмут, Донецька область, вул. Василя 
Першина, буд.24

Назва грантової програми «МізЬ> - Стоп інструменталізації історії»
Місто Бахмут
Донор/Фінансування ІКЕХ за підтримки ТЬе Рогеі§п ап<і Соттоп\уеа1Йі ОШсе оГ Огеаі; 
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Співдружності націй Великої Британії(РСО) в рамках проекту 
«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність-національне 
розгортання».

Період впровадження гранту 26 жовтня 2020 року -  22 лютого 2021 року
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Керівник грантової програми 
(аплікант Заявки на грант)

Шкуропат Марина Юріївна
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Розділ 2. Грантова активність та статистика
Огляд кількісшосрезультатів та активностей, фотофакти напрацювань та івентів

2Л. Статистика публічних заходів. Сюди відносяться усі публічні онлайн активності із залученням учасників 
(ірльової аудиторії), як то: вебінари, тренінги, ток-шоу, лшйстер-класи, презентації, конферетрї, конкурси, 
опитування тощо.

Кількість публічних заходів
Кількість учасників публічних заходів 326

2.2. Перелік публічних заходів. Сюди відносяться усі публічні онлайн активності із залученнялі утсників 
(ірльової аудиторії), як то: вебінари, тренінги, токчиоу, лшйстер-класи, презентаїрї, конференірї, конкурси, 
опитування тощо,Надайте, будь ласка, повний перелік зхаходів в хронологічнолу порядку разолі із датою 
проведення. Зразок:
12.12.2020 ~ Вебінар для учнів 9-х шасів «Як не потрапити на гачок»
05.01.2021 -  Ток-шоу «Як викрити фейки»

03.12.2020,04.12.2020, 05.12.2020- відео зустрічі з експертом програми професоркою Стяжкіною 
О.В. «Методологічні та методичні основи аналізу історичного джерела»;
29.12.2020 -  вебінар з вчителями та викладачами «Історія як об’єкт гібридної загрози»;
28.01.2021 -  квест «Вітрила історії» - Як ти знаєш історію свого краю?»;
29.01.2021 -  тренінг для учнів 11-х класів «Історія як об’єкт гібридної загрози»;
05.02.2021 -  круглий стіл з викладачами та здобувачами вищої освіти Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.Макаренка «Стоп інструменталізації історії»;
09.02.2021 - круглий стіл з викладачами та здобувачами вищої освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету ім. В.Винниченка «Стоп інструменталізації історії»;
13.02.2021 -  перекличка учасників програми «Історія -  міст в майбутнє».

23. Перелік непублічних заходів. Надайте, будь ласка, повний перелік, відповідно до Робочого плану та Угоди. 
Сюди відносяться усі організагрйні активності, які Ви проводите для втічення проекту в ірлому, без 
безпосереднього залучення учасників та ВашоїЦА.Зраюк:
1. Розрі)бка банера спільно з дизайнером
2. Написання сценарію для відеоролика

1 .Розробка критеріїв аналізу історичного джерела -  програм курсу «История Отечества» для шкіл 
тимчасово непідконтрольної території України;
2. Підготовка аналітичних записок з вказаних програм;
3. Рецензування підготовлених аналітичних записок;
4. Розробка сценаріїв всіх публічних заходів;
5. Розробка макету текстильного виробу з лого учасників проекту;
6. Розробка банера спільно з дизайнером;
7. Розробка макету блокнота та ручки;
8 Розробка сценарію фінального відеоролику.
9. Підготовка фінального відеоролику.



2.4. Світлини розроблених матеріалів та/або брендованої продукції (банери, блокноти, футболки, плакати, 
книги, посібники, ігри тощо)
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{7 клас прої іра’ 

вивчення ШКІ-̂ ЬНОЇ г.гхнр-1
НСЯІДХОЯТГЧНІЬІІІЙ
иімгдмет с »аі^>міім фаги>»ч»'

Гому мапоинсіня 
МІСЦЬ у  рочшпку
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а фуІІКЧІОНуС- І 
> ллжс історі*

іпколярів т к

тимчасово 
: шкільний 

звано*

шіро;«нгж зрю * мйліп»* 
іііфо-мсдійио тммогнісгь» віяРу * *^ *

иредмсіу «ИсгорнвОпгчігства» імпминан»
Після провеленог** аналгчґ

провілинх
оюо :

шкільної програьш

„ д  двтоон. ЯВІ свлллаяи 
Після „ровеленоп. к^орГ.- Госй. ?воргас

^»яу проп^лму. привели К у  «анеріалу З «««Р»
на осікг увагу певна лиспрелорін^ >
Донецького краю та історії і ^ н  логічно очікувати, шо

особливе значення території Донецького і^ш о, ява пліиш  ку 
на окупованій території як «Доїжцм» нярояма республіка»: 
це с в ^ т ь  цитата а ^ н  б. сг.34 (7 « . >  «С еаерскяй Д оиеи -  ір ан в и а  
мнров», тама 1, с. 16 (5 клас): «Ипоріс* Дообасса -  составная часть м и і ^ ^  
истории. Вмдающиеся краеведм Д омии«п» Але, з  ш ию го боку.
аві«ря підміняіоть справжню істсфі№ Дсямедьлсиго краю  иа історію  Р оси  з  
яіфапленням історії Донеірисого регіоау. ТЦм* «»оа<У> * кож ною  н асту їт сяо  
тимою 7 класу це все більше помітв». Т'аОп», м ож на сказапги. «ао та к  з в а т а  

в  юоитексті шкільшм яр<яраин з  іспі{ш и е  иоаиетьс* я к  су б ’є кт  істораї,
л  «жорішв як  о б’єкт, як  т е |» ф к |л »  р о с і» с « а т о  МЙЖШ^^

Вішсуваш» історії Донецького краю у істо|яю Росії нигпядас дещо 
ішучно, часто схоже на паралельне прописування своез історії но сусідству з  
ширшою історією; нерідко цс здійснюється з  вщсориссанням часточки «і» - 
територія і не в складі Росії, і не окремо. Приклади: 7 клас, тема 1 (с іор . 27); 
«Тема 1. Русь и Донещевй регнон в IV—VIII в&ж; с т с ^  29, тем а 3; «Тема 3. 
Древнерусекое тххудчрство 8 п^ню д расцаета. Донещсий край в  Х -Х ЇІ вв.».

Якщо брати перші теми програми 7 класу, то «Донеідкий региов» як 
держава спочатку вврвзшшю проступає: в тежсті, але з  кожною наступною 
темою «Донецкий ідмй» щдходить на другий план. Тобто, м и  чітко бачимо, 
ию основна увага приділяється російській історії, яка до  тернгорц  
Донецького краю у  давні часи не маг прямого віднош ення.

Так, наприклад, учень, згіаио той»  4 , ст, 31 : «ш гзмвает.. .главш ле ч е р ги  
Нбвгородскойреспублнкн». Положегата тем и 5, сг. 32-33, також  свідчать про 
увагу до історії Росії: «Князь Александр Я рославич. Н евская битва  и  Л едовое 
п ^и ш е » ;  «Земля Донецкого региона в  составе Золотой  Орди»> 
«Цротивостояние Т веря и Москвьг. Усиление М осковского  к няж ества при

з, АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

«Иггорнн Отечестіш» Ів-11 кляси
Г^хярами розмішено у відкритому доступі на сайті Донецького 
республіканського інсппуту лматаом* леаягогічвої ікяіти. Струкіура 
програм іраднційна -  поаснвжальйя таяжжв, перелік результатів засвоєння 
тфсамету «История Отечества». зміст прелмсяу «История Отечества», зміст 
самш нрограми. форми ксяярояо иі *рягге|»ї оіциювання, вавчально- 
методнчне забезпечення Матеріад ротшмівеїю за класами, за темами в 
лрсикіпоіічній послідовнікті. Дат поазаю змгісг коленої окремої теми та 
перепік тобхідких навчальнях аосагаень ял зайфшеняя вивчення теми. 
Програмні» о ячетвертез

Укаодачі проірам представляють середню школу, а також заклади 
иетаятвого спрямування і керівні освітяпсьп 0{ятши. так колектив 
уквадачів програми 5-9 класів сюкшаєгьсаі з 11 осіб, з яких 6 осіб є вчителями 
шкіх тле. дар, 2 особи -  ііредсшяяхя керівних органів та З особи -  
Ефеаставникн Донецького рсспубвікжюсмюго іястиіуту додаткової 
яеяагопчної освіти. Колектив укяаякчю і^роярваш ЇСИ 1 класів сзоидаеться з 
ірнж осіб, дю з яких вчителі, та Ефсдтяимк Диипіьвюго республіканського 
мсїшугу додаткової педагогічної освпн.. Вз^замо-мещаичну редакцію обох 
іфкярам здійснили ршетор та прарвкіор Дрнецмюга респубдікансмсого 
Іасппуту додаткової педатічікії «сзбія. Рехкшзувалн програми 
^маставник внщоГ шкемт (ккюдцлп «скірветшск наук, завідувачка к а ф ^ и  
Донежмоого універсипету) та о^редешії ся ш т  (дпвтеяь - методист). 
(Іряграмн підтотовлево на основі «Дерввваьат скжгнього стандарту 
оеаотм загальної освіти Дояецнсої ЇЬфоаюов Р^воіубінп» та введено в дію 
пжкоасаі мшіотерства освпв і науки тлаиаар.

ІІроемияаувавшн докумеипг під н«зкю «ПРИМЕШАЯ СХНОВНАЯ 
ОЄРАЗСЮАТЕЛЬНЛЛ ПЮГРА.ММА з» учобоюцу предмету «ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВА. 10-11 кяассь». яка з’ямЕоась у 2019 р., була стве^ена 
Моршовим ШІ.; Песзфсцовям В.В.; Бездюжкао ВЛ., у м. Донецьку.
Яікіію перевірига поясваовальііу заатса  ̂япеужша на системі антиляагіат, 
стає зрозумілим, що проіраиа є юсвивіваяюю з {язппх робіт. В нашому 
миаяку згнігаяьність іфпртга огаїїю О, ОбЙь. ся&ш на яких розмішена 
ор«гін»ьна інформіфя є оовІпшое сайпамя амишм Реаяубяіки Татарсіаду і 
івшкх шкіл Росії, та програми МОІІ Ук{кб^

Г щхнрами тем для вшчшия іопіїй також не можна назвати 
шяшж логічною та послідовною. Шнакдиае, наявність у тексті 
нунктупщйітк і граматичних помилок. Двпфії іфотрами, їх рецензенти та 
р^Я№щт не помітили такої ломклек п|мі вертшаді з української програми.

2 .  Л11ЛІІГГИЧНЛ ІЛІІИС КЛ 
Нова історія (в, 9 к.м с мроірям*і «И еторю  Оіечегтмяігі

Прямерная основная оврахнюгсльная гцьгграмма по учебігому 
предмету «История Огечостім; .5-9 кд.» • сост. Морозов ПЛ., Сивврская Р.В . 
Пестрецов В.В., Кожемяка О.Л., Тур Л.И, Моосш Н А.. Бляаиун ПА., 
Смминько Н.С., Виновет Т.В., ^Іспкга і .ї Хатвлвх 0 .8 .  -  4-е над. перервб. 
дополи. -  ГОУ ДПО «ДомРИДІКЛ» Ллмеик; Истгжн, 2019. -  84 с.

Моєю метою було ороашиїзумтк мову історію за програмою 2019 
року «Исгорня Отіечества*> так зваиоіГ «ДИР*, що охогиюе мвтеріал 8 і 9 
класів.

 ̂ Вже на Початку програмя в  іхмстаоа№.тьній звпнепі .чи зустрічаємо 
ПИТОМІ іфотиріччя: спочапіу автори програмв нас запевнюють, що істотним 
внеском даного навчального предмета «в освіту і розвиток особистості с 
історизм як принцип пізнання і мислення, т о  передбачає усвідомлення 
приналежності суспільних явищ до того чи іншого часу», а  згодом в програмі 
ЧІТКО написано, що «знання про кторнчний доевш людства та історичний 
шлях російського народу і шфолу Донбасу важявм і для розуміння сучасних 
суспільних процесів» (стр. 6 ,9  кя).

Завдання даного курсу з  істрімї, з ііаво  пршгртга, вмзиачас загальні 
базові принципи ісгорнчноГ освггн, а  саме -  г^рочгяяд російської істіфіТ як 
часзтгая світового кторнчного тцхвдесу, рту»пяак  особливостей її розвитку, 
місця і роді в  світовій історії і  в  сучвсякму сапі». Такни чином, аихошіий 
потенціал історичної освітн в  розумшпц авторів щхнрвми подягас в 
ф ерцувш ні громадянське» іікнгачмосгі то вш ркпнзму на основі саме 
р іхлй ш аії іїюнтнчгюсгі.

Автори пренрааш зауважують, о«>: «ВїР*; побудований за проблемно- 
тематичним принципом і має ва и п і  ловхвсги важмимсть і цивьтізашйну

к яжя стажмшеяня Росії, так і 
І в ісго|жГ Донецького

зучачимість даного періоду роайюитії іспфв' •  
для формування основних леовювігппнмх чн 
регіону».

У викладі програмя >юсто зусз|нчампкж не підкріплені фактами 
судження, про це ясно свідчіить уривок з  врсжртов: « ... ясторня Донбасса -  
рассмапрнвается в кшгпексте разнитнж Ея|яам(£аразіш) я оіражает развитие 
ршзкіна во всей сяожносін це дюшшічмосто іщоцесса в рамках 
восточнославявской иивилнзации я домию^укшіет аоідействня с XVI в. 
российской ■ государственносги; -  рпсхрвиает сястемние особенности 
исторвгчсского сфоцесса в Доябшхе, аачмнм с зпохи фор мирова них 
восппносяакянсхого атшткультурмото оростроввгпп ао настоящее время».

Дяді в програмі ми бхчммю црмаащ ксяпріфошиганди: «изучение 
истории Донбасса, нячгютая с ХУВ-ХУШ пн ію жвстминсго временн, яжляется 
особо актуальним и востребовяяоиим. С  XX в. ясто(пиі Донбасса



Розділ 3. Методологічні рішення та інструмсжпги
Досвід та нові ефективні шляхи впровадження ін4нх%тдШног грамотності у  форлшті онлайн на прикладі 

Вашої грантової програми, ваховуюті тієтавлені ціїі та Ваиму аудиторію

ЗЛ. Які Н ОВІ інструменти із впровадження інфомщійної грамотності вдаіюся створити та апробувати на 
практиці в рамках грантової програми. Зазначте інструменти, ЦЛ, кош^епцію, досвід використання. 
Вперше ми спробували проаналізувати програми курсу «История Отечества» для шкіл тимчасово 
непідконтрольної території України, які розміщено у вільному доступі, як історичне джерело. 
Концепція нашого інфомедійного інструменту полягала в розробці критеріїв аналізу програм, 
здійсненні цього аналізу та ознайомленню з результатами аналізу освітянської та учнівсько- 
студентської аудиторії;
Реакція ціяьової аудиторії -  студентів історичних спеціальностей -  була однозначною, що вказані 
програми є інструментом гібридної загрози та інформаційної війни проти нашої країни;
Обговорення програм мало свої результати в усвідомленні можливості і необхідності включення 
молоді з окупованих територій в освітній простір України на засадах толерантності, а також 
сприйняття цієї молоді як реального містка до реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій 
Донецької та Луганської областей.

Розділ 4. Віілмв та сталість
Зміни, які відбулись у  Вашої цільової аудиторії з питань інфомедійної грамотності завдяки грантовт 

програмі; розвиток та поширення напрацювань та досвіду

4.1. Які якісні результати було отримано завдяки втшенню Вашої грантової програми? Яким чином 
методологія досягнення цих результатів може бути використана іншими освітянами, громадськими 
активістами, журналістами та поширена на інші ЦА?

Відповідно до нашої мети - формування та вдосконалення навичок критичного 
мислення - нам вдалося розвинути вміння шукати та працювати з першоджерелами, вміння 
систематизувати інформацію, висувати гіпотези та оцінювати альтернативи, вміння 
ефективно шукати інформацію, вміння ставити питання та обґрунтовувати власну думку, 
вміння розрізняти інструменти маніпуляції. На основі розроблених критеріїв аналізу (дата, 
місце появи, умови появу документу, його доступність в мережі; характеристика авторства 
програми, професіональний рівень виконання документу; наявність запозичень; порівняння 
з програмами попередніх років; визначецість/невизначеність суб’єктно-об’єктних позицій 
т.зв. днр; дотримання/порушення логіки історичного викладу; пропорційність/ 
непропорційність подання історичного матеріалу; відповідність/невідповідність завдань та 
конкретних прийомів організації освітнього процесу з даного курсу; дотримання/ 
порушення співвідношення «факт -  судження»; лінгвістична характеристика -  
використання «марксистської» мови, «радянської» мови, «сталінської» мови; 
наявність/відсутність емоційно забарвлених положень програми тощо) було розглянуто дві 
програми курсу «»Істория Отечества» для 5-9 класів та 10-11 класів, а також підручники з 
історичного краєзнавства для 5-9 класів. Створено три аналітичні записки, в яких 
простежено характер подання історичного матеріалу з найдавніших часів до сьогодення. До 
кожної аналітичної записки підготовлено презентацію, яку використовували під час 
круглих столів та інших онлайн заходів.
Додатково до завдань набуто досвід розвитку візуальної грамотності, зокрема вміння аналізувати 
фото. В цьому нам допомогла виставка світлин «Україна відома і невідома». Була розроблена 
власна вправа « Як підтвердити \ спростувати наявність релігійної толерантності в Україні?», для



якої було використано світлини культових споруд з виставки.
Отримано значний досвід втілення ідей з використанням онлайн-інструментів, наприклад 
презентації для кожної аналітичної записки, завдання в §оо§1еґогаі5 на визначення факту і 
судження, на визначення емоційно забарвлених положень (завдання змістовно наповнені 
прикладами з вказаних програм ), обгоюрення в чаті.____________________________________________

4.2. Розкажіть Історію успіху учасників грантовоТ пр&грюш,Опишіть реальну історію змін, яка відбулася з 
одним із учасників через вплив Вашої грантовоїпрограми на нього(нег), Історія має бути підтверджена 
цифрами, фото, ліикалш, поясненням причинно наслідтвого зв *ял^ тощо.
Викладач Корольов В. здійснював технічну підтримку програми і визначився з темою майбутнього 
дисертаційного дослідження «Використання ОЕшайн-ресурсів в освітньому процесі підготовки 
вчитблів історії», В грудні 2020 р. інститутом подано заявку до МОН на місце державного 
замовлення підготовки доктора філософії для вказаного викладача.

43. Цитати учасників, які підкреслюють важливість грантової програми, зацікавлення у Бапшх 
методиках та підходах (до 4 гщтат, зазначаючи інфомацію про автора: місто, прізвище та ім 'я).
Стяжкіна Олена. -  експерт програми, м.Київ_- «Ви молодці і цей дійсно інноваційний проект»;

Мосієць Олена -  директор ЗЗСО № 9 м.^Мирноград Донецької області -  «Учням шкіл Донецької 
області особливо важливо мати навички ідентифікації проявів пропаганди»

Моцак Світлана. -  викладач Сумського державного педагогічного університету ім. А.Макаренка 
«Багато студентів і, навіть викладачів, не уявляли всю ступінь інформаційної загрози, яка 
міститься в цих програмах».

4.4. Яким чином буде забезпечена сталість програми? Життєздатність запропонованого проекту та заазби 
просування його в подальшому. Як надалі будуть використані напрацювання програлш, які вже заходи та 
активнсоті заплановано.
Нашою командою ми вже запланували участь в проведенні Всез^аїнської конференції з методики 
викладання історичних дисциплін в Сумському педагогічному університеті в якості 
співорганізаторів (березень 2021 р.);
Викладачі - учасники проекту вже включили його матеріали до навчальних курсів «Методика 
викладання історичних дисциплін в ЗЗСО», «Методика викладання історичних дисциплін в 
профільній школі», «Методологічні засади історичних досліджень»;
Студенти 1 -го курсу, які не були залучені до програми, проявили зацікавленість і взяли участь в 
публічних заходах проекту;
Формується робоча група з підготовки візуального посібника «Історія України в історико- 
культурних пам’ятках української провінції» (робоча назва).

Розділ 5. Ризиісп та перешкоди
З якими виюшшлт зіткнулись, як вирішували ситуагрї

5.1. Розкажіть про досвід, який варто врахувати при подальшому втіленні грантових активностей. За
схемою: виклик -  загроза програмі -  рішення.
Найбільш складним виявилося організувати онлайн заходи, які зорієнтовані на реальну активність, 
зокрема, квест. Команда організувала його онлайн із залученням платформи 2 0 0 М . 
Ускладнювалося проведення онлайн заходів відсутністю студії відео- звукозапису, для вирішення



питання в бюджеті було закладено закупівлю обладнання для студії. Обладнання вже монтується. 
Для нашої програми складністю була обмеженість матеріалів у вільному доступі в інтернеті, 
основою аналізу стали програми курсу. В подальшій роботі плануємо залучити підручники, зокрема 
з курсу «Историческое краеведение» для всіх класів, підручники курсу «История Отечсства» для 
студентів ВНЗ т.зв.днр.

Розділ 6. Бисвітленіїя грантової програми в ЗМЇ
Ргеш Сіірріп^: публішцЦ статті, відеосюжети, аудіопередачі тощо

6.1* Ліики на матеріали про грантову програму. Зазначате інформаїрюу форматі: назва матеріалу та/або 
заголовок, лінк. Наприклад:

Сайт Горлівського інституту іноземних мов, розділ «Міжнародна технічна допомога» - 
Гог1ап.ог§.иа;
Сторінка Горлівського інституту іноземних мов на ФБ — Ь̂Ирз; \\улллАУ.^асеЬоокхот Хпоууіпаг 
«Відкрити і зберегти провінцію» - Урядовий кур'єр, 06.02.2021 - ^VVVVV.̂ |кш̂ е̂ .§ОV.иа

Звіт складено:

ГО «Наша гідність»
Ш ІЧ

Керівник грантової програми (аплікант) 
Шкуро^т Мшина Ю ртна

поваженої особи Посада: пі^дставник грантоотримувача 
Підпис уповноваженої особи


