
  

Оцінка проблем і потреб Євроклубів 
Результати онлайн-опитування*

У даному звіті проаналізовано результати опитування, що проводилось впродовж 2-х тижнів, 
починаючи з 1 березня 2011 р., та мало на меті допомогти Євроклубам, через оцінку проблем, 
з  якими  вони  стикаються  у  щоденній  діяльності,  та  потреб,  котрі  постають  перед  ними. 
Опитувальник (див.  Додаток 1) був розрахований на вчителів загальноосвітніх навчальних 
закладів-координаторів (опікунів) Євроклубів. Переважну більшість відповідей (80 %) було 
отримано впродовж перших 5-ти днів опитування. До кількісного аналізу взято 62 анкети, а 
оскільки прийом відповідей наразі продовжується, нові анкети брались до уваги в описовій 
частині. Показники у відсотках даються по відношенню до кількості осіб, що відповідали на 
конкретне питання, а не до загальної кількості респондентів, що брали участь в опитуванні. 

Чи Ви є представником загальноосвітнього навчального закладу?
Так 52 84%

Ні 10 16%

Чи діє у Вашому навчальному закладі Євроклуб?
Так 50 81%

Ні 2 3%

Євроклуб

Вкажіть, будь ласка, скільки років Євроклубу у Вашому навчальному закладі:

Найчастіша відповідь – 5 років (22 % опитаних Євроклубів), за нею йдуть – 3 роки 
(20  %),  2  роки  (18),  4  роки  (14  %).  В  опитуванні  також  взяли  участь  "молоді" 
Євроклуби  (близько  року  –  12  %),  а  також  "старійшини"  цього  руху,  які  були 
створені від 7 до 10 років (10 %) тому. Пересічному Євроклубу – понад 3,5 роки.

* Опитування проводилось Українською асоціацією європейських студій (УАЄС, europa.org.ua) у 
співпраці  з  Центром  політологічних  досліджень,  м.  Донецьк  (cps.dn.ua),  в  рамках  проекту 
Представництва Європейського Союзу в Україні "Підтримка Євроклубів у 2011 році", RELEX/UA/10/11 

та  за  сприяння  проекту  УАЄС за  програмою ЄС ім.  Жана Моне  "Євросинергія  в  Україні".2008-3183 

Висловлені в цьому звіті думки не відображають позицію Представництва ЄС в Україні.  

http://goo.gl/Xl0uy
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/Version/2008/V1/ajmrepertoire/pres20.asp?id=2008-3183
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2011/2011_01_28_01_uk.htm
http://cps.dn.ua/
http://europa.org.ua/


Наскільки активною є діяльність [Вашого Євроклубу] у різних напрямах?

Інформування про Євросоюз, відносини Україна-ЄС
Не активна 3 6%

Важко 
відповісти

7 14%

Активна 36 72%

Дуже активна 4 8%

Святкування Днів Європи, інших свят країн Європи
Не активна 4 8%

Важко 
відповісти

2 4%

Активна 25 50%

Дуже активна 19 38%

Участь в творчих конкурсах, змаганнях з євростудій
Не активна 6 12%

Важко 
відповісти

8 16%

Активна 27 54%

Дуже активна 9 18%

Міжнародні молодіжні обміни, поїздки закордон
Не активна 28 56%

Важко 
відповісти

9 18%

Активна 11 22%

Дуже активна 2 4%

Особистий розвиток учасників, неформальна освіта
Не активна 5 10%

Важко 
відповісти

9 18%

Активна 32 64%

Дуже активна 4 8%



Наведені  дані  демонструють,  що  Євроклуби  найбільш  активні  у  проведенні 
святкових заходів до Дня Європи та інших свят європейських країн (близько 90 %), 
а також у поширенні інформації про Євросоюз і відносини між Україною і ЄС (80 %). 

Трохи  меншим,  але  тим  не  менш  значним,  є  внесок   Євроклубів  в  особистий 
розвиток  своїх  учасників,  надання  їм  доступу  до  сучасної  неформальної  освіти 
(понад  70  %).  Важливе  місце  у  діяльності  опитаних  Євроклубів  (72  %)  займає 
участь їх членів у творчих конкурсах, змаганнях з євростудій. У цих двох категоріях 
найбільша  частка  тих,  хто  не  зміг  чітко  відповісти  (близько  20  %).  Це  означає 
наявність  "вікна  можливостей"  для  шкільних  Євроклубів  більш  чітко  усвідомити 
свою місію у вітчизняній системі загальної  освіти,  та свою роль осередків нової 
парадигми навчання в умовах зростання значення різних форм компетентності. 

Найбільше занепокоєння викликає слабкість Євроклубів у проведенні міжнародних 
молодіжних  обмінів,  організації  поїздок  своїх  учасників  закордон.  Лише  чверть 
Євроклубів  відзначили  свою активність  в  цьому напрямі.  Очевідно,  що  головна 
причина цього полягає у скрутному фінансовому становищі батьків, які не можуть 
дозволити собі відправити дитину до країн Європи на туристичну подорож. Однак, 
варто  зазначити,  що  існує  цілий  ряд  можливостей  знайти  кошти  на  здійснення 
молодіжних обмінів і поїздок, зокрема, через програми Європейського Союзу, такі 
як "Молодь в дії". Однак, нажаль, Євроклуби володіють недостатньою інформацією 
про такі можливості, і, відповідно, не користуються ними сповну. 

Наведіть приклад найбільш успішного проекту Вашого Євроклубу:

Метою питання було дізнатись, які саме заходи і досягнення Євроклуби вважають 
прикладами успішних проектів. Задля кращої візуалізації, відповіді респондентів на 
це  (та  деякі  інші)  питання  були  оброблені  за  допомогою онлайн-сервісу   
(www  .  wordle  .  net  ). Сервіс аналізує текст, виокремлює найчастіше згадувані слова, та 
надає  їм  порівняно більшого  розміру  при  візуальному відображенні.  Результати 
аналізу відповідей про найуспішніші проекти Євроклубів відображені нижче:

Аналіз  прикладів  успішних  проектів  підтвердив  тезу  про  переважну  активність 
Євроклубів  у  святкуванні  Днів  Європи,  європейських  мов,  толерантності,  Євро-
пейського тижня місцевої демократії, тощо. Крім того, Євроклуби відзначили  свою 
участь  в  різноманітних  конкурсах,  а  також  у  молодіжних  міжнародних  проектах. 
Повний текст наданих відповідей щодо успішних проектів Євроклубів - в Додатку 2. 

http://goo.gl/7aPAf
http://www.wordle.net/


В які аспекти діяльності Вашого Євроклубу роблять найбільший внесок 
учасники (учні)?

Метою цього питання було визначити, якою мірою діяльність Євроклубів ґрунтуєть-
ся на ініціативі та внеску самих учасників, а наскільки – є нав'язаною "згори". 

Визначення напряму діяльності та завдань
Жодного 0 0%

Не достатній 6 12%

Важко 
відповісти

9 18%

Достатній 30 60%

Визначальний 5 10%

Визначення форм і методів роботи
Жодного 0 0%

Не достатній 6 12%

Важко 
відповісти

13 26%

Достатній 25 50%

Визначальний 6 12%

Розробка, підготовка та проведення заходів
Жодного 0 0%

Не достатній 5 10%

Важко 
відповісти

4 8%

Достатній 28 56%

Визначальний 13 26%

Пошук і залучення додаткових ресурсів
Жодного 8 16%

Не достатній 12 24%

Важко 
відповісти

5 10%

Достатній 21 42%

Визначальний 4 8%



Організація неформального спілкування, спільного дозвілля
Жодного 0 0%

Не достатній 8 16%

Важко 
відповісти

8 16%

Достатній 22 44%

Визначальний 12 24%

З усіх аспектів діяльності Євроклубів, на думку їх опікунів, учні найменше беруть 
участь в пошуці і залученні додаткових ресурсів ("фандрайзингу"). Природньо, що 
це може бути обумовлено молодим віком учасників Євроклубів, браком досвіду з 
розпорядження коштами – які в першу чергу розуміються під словом "ресурси". 

Проте, в цьому аспекті є також і найбільший потенціал для розвитку Євроклубів, 
якщо  вони  усвідомлять  важливість  кожної  людини,  як  ресурсу.  Клуби,  які  вже 
опанували метод  SWOT-аналізу,  зрозуміли,  що  їх  сильною стороною є  активні, 
ініціативні та творчо обдаровані учасники, а стратегія розвитку полягає у допомозі 
дітям та молоді самореалізовуватись через участь в Євроклубі.

У зв’язку з цим, іншим важливим аспектом, на який варто звернути увагу, є саме 
стратегічне планування (визначення напряму діяльності та завдань Євроклубу). Тут 
більшість респондентів вказали на достатньо вагомий внесок учасників Євроклубів 
– на рівні 70 %. Однак, варто зазначити, що попри достатньо зрозумілу загальну 
філософію,  євроклубівський  рух  в  Україні  в  цілому  потребує  якомога  швидшої 
переорієнтації, аби найкраще відповідати інтересам і потребам своїх учасників. 

Орієнтиром в цьому можуть стати заходи самих Євроклубів, оскільки тут учасники 
залучені якнайбільше. Понад 80 % опікунів Євроклубів зазначили, що учні роблять 
свій найбільший внесок у розробку, підготовку та проведення заходів. Відповідно, 
забезпечивши зворотній зв'язок, необхідно орієнтуватись на заходи, які є найбільш 
цікавими  і  приносять  найбільше  користі  для  євроклубівців.  Тому,  ймовірно,  в 
результаті відійдуть на другий план концертно-презентаційні форми, і збільшиться 
частка ділових ігор, інтелектуальних змагань, громадських акцій тощо. 

Чи достатньою мірою підтримують діяльність Євроклубу:

Метою цього питання було визначити, наскільки Євроклубам допомагають органи 
влади  (які  мають  це  робити  згідно  Державної  цільової  програми  інформування 
громадськості з питань євроінтеграції України), керівники шкіл, батьки тощо.

Керівництво місцевих управлінь та відділів освіти
Не 
достатньою

20 40%

Важко 
відповісти

10 20%

Достатньою 20 40%



Керівництво навчального закладу
Не 
достатньою

6 12%

Важко 
відповісти

7 14%

Достатньою 37 74%

Інші колеги-вчителі навчального закладу
Не 
достатньою

14 28%

Важко 
відповісти

15 30%

Достатньою 21 42%

Батьки учнів, представники місцевої громади
Не 
достатньою

19 38%

Важко 
відповісти

15 30%

Достатньою 16 32%

Інші учні (не учасники клубу)
Не 
достатньою

18 36%

Важко 
відповісти

12 24%

Достатньою 20 40%

Отримані  дані  підтвердили  гіпотезу,  що  значна  кількість  Євроклубів  відчувають 
недостатню  підтримку  з  боку  керівництва  місцевих  управлінь  та  відділів  освіти 
(40 %), а ще 20 % вагаються відповісти (фактично, теж не в змозі ідентифікувати 
таку підтримку). Гіпотеза про брак підтримки Євроклубів з боку влади ґрунтувалась 
на тому, що з часу появи завдання розвивати Євроклуби у першій Держпрограмі 
інформування громадськості з питань європейської інтеграції у 2004 році, влада не 
змогла ані зрозуміти, що таке Євроклуби, ані запровадити системну підтримку – не 
кажучи вже про виділення закладених в кошториси програм мінімальних коштів. 

Якщо в органах влади Євроклубам і в подальшому буде складно шукати реальної 
підтримки, значний потенціал для залучення допомоги на свій розвиток полягає у 
залученні Євроклубами місцевої громади і учнівського складу навчальних закладів, 
де вони діють. Значна частина керівників Євроклубів вважає, що підтримка з боку 
батьків учнів-учасників клубу, представників місцевої громади, а також інших учнів-
не учасників, є недостатньою (38 % та 36 % відповідно). Ці дані можуть слугувати 
вказівкою для Євроклубів покращити свій PR ("зв'язки з громадськістю") серед цих 
груп, привабивши дітей до участі в цікавих заходах, пояснивши "євроскептичним" 
батькам користь від участі їх дітей в клубі, та зробивши щось корисне для громади. 



Яку Ви отримуєте винагороду за координацію Євроклубу?
Жодної 7 14%

Моральне 
задоволення

35 70%

Додаткові 
оплачувані 
години

24 48%

Можливості 
кар'єрного 
росту

4 8%

Можливості 
підвищення 
кваліфікації

8 16%

Подяки від 
керівництва

18 36%

Інше 2 4%

Користувачі могли дати кілька відповідей, і, таким чином, процентні співвідношення можуть 
становити понад 100%.

Як показали відповіді на запитання про види винагороди за євроклубівську роботу, 
більшість координаторів Євроклубів отримують переважно моральне задоволення 
від неї  (70 % респондентів).  Другою за популярністю відповіддю були додаткові 
години на гурткову роботу,  або на читання авторських курсів  (з  євростудій),  які  
оплачуються. Таких відповідей було близько половини усіх респондентів (48 %). У 
своїх коментарях респонденти вказували також орієнтовну кількість годин (від 2 
годин на місяць до 4), а також суму доплати (максимально – 50 грн. на місяць).  
Подяки від керівництва, місцевої влади отримали понад третина респондентів (36 
%), в коментарях були згадки про цінні призи і подарунки (наприклад, фотоапарат). 
Значний потенціал для розвитку  є  у  професійному розвитку  опікунів  Євроклубів 
(16 %).  Нижче – коментарі респондентів, візуалізовані за допомогою :

Повний текст коментарів - у Додатку 3.

http://goo.gl/woT8p


Чи відчуваєте Ви тиск на Ваш Євроклуб?

Метою цього питання було визначити, чи відчувають Євроклуби тиск, розуміючи під 
цим невідповідність підтримки, що надається, і вимог (чи завищених очікувань), що 
висуваються. 
 

Місцеві управління та відділи освіти вимагають звітів (не надаючи 
допомоги)

Є такий тиск 11 22%

Важко відповісти 5 10%

Немає такого 
тиску

34 68%

Керівництво навчального закладу жадає результатів (не створюючи 
відповідні умови)

Є такий тиск 6 12%

Важко відповісти 11 22%

Немає такого 
тиску

33 66%

Інші колеги-вчителі навчального закладу заздрять Вам, заважають 
працювати

Є такий тиск 4 8%

Важко відповісти 7 14%

Немає такого 
тиску

39 78%

Батьки учнів, представники громади не бажають, щоб у школі був 
Євроклуб

Є такий тиск 0 0%

Важко відповісти 2 4%

Немає такого 
тиску

48 96%

Інші учні (не учасники клубу) зневажливо ставляться до учасників клубу
Є такий тиск 0 0%

Важко відповісти 6 12%

Немає такого 
тиску

44 88%



Як очікувалось, найбільший тиск (але не такий значний, щоб це могло становити 
проблему), Євроклуби відчувають з боку місцевих управлінь, відділів освіти і науки 
(22 %). Такий тиск пов'язаний із бюрократичними традиціями, що стали звичайними 
для України, в рамках яких органи влади продукують велику кількість паперів, на які 
треба відповідати, надавати звіти (почасти – суто формальні), що вимагає значних 
зусиль і відволікає ресурси від власне діяльності. Серед коментарів зустрічається 
також теза, що часто Євроклуби примушують брати участь в заходах (семінарах, 
конкурсах), організованих органами влади, які не цікаві учасникам. 

Попри це – переважна думка полягає у відсутності значного тиску, так само, як і  
допомоги. Нижче – коментарі респондентів, візуалізовані за допомогою :

Повний текст коментарів - у Додатку 4.

На якому рівні Ви найбільш тісно співпрацюєте з іншими Євроклубами 
України?

Маємо постійних 
партнерів у різних 
областях

7 14%

Тільки у себе в 
місті (районі, 
області)

22 44%

Відчуваємо 
недостатню 
співпрацю

21 42%

Метою питання про  рівень  співпраці  Євроклубів  було  визначити,  чи  відчувають 
Євроклуби брак горизонтальних зв'язків, що зазвичай мають забезпечувати обмін 
досвідом  і  кращими  практиками,  залучення  до  проектів  і  програм,  створювати 
синергію від мережевої діяльності. Оскільки це питання було поставлено у тому ж 
вигляді, як у формі зворотного зв'язку за підсумками проекту ЄС "Підтримка мережі 
Євроклубів України" в липні 2009 року, можна порівняти показники. 

Цікаво, що  найближчим є відсоток тих керівників Євроклубів, які вказали на своє 
відчуття недостатньої співпраці (47 % у 2009 році проти 42 % у 2011). У 2011 році 
майже вдвічі більше відповідей про наявність місцевих партнерів (44 % проти 26 % 
у  2009  році),  проте  тих,  хто  зазначив,  що  мають  постійних  партнерів  у  різних 
областях в минулому дослідженні виявилось більше (37 %-2009 проти 14 %-2011). 
Варто зазначити, що опитування 2009 р. було менш репрезентативним (у стислі 
терміни  відповіді  надіслали  тільки  найбільш  активні  Євроклуби),  але  проблема 
горизонтальних зв'язків у мережі Євроклубів залишається надзвичайно нагальною. 

http://goo.gl/OMhL8


Якої допомоги Ваш Євроклуб потребує найбільше?

Метою цього питання було визначити, які види допомоги потребують Євроклуби, і 
наскільки гостро вони відчувають цю потребу. Гіпотеза полягала в тому, що з усіх 
видів допомоги клуби відзначатимуть найбільше потребу в ресурсній підтримці. 

Допомога у визначенні напряму діяльності та завдань
Зовсім не потрібна 7 14%

Гострої потреби 
немає

22 44%

Важко відповісти 0 0%

Була би доречною 21 42%

Надзвичано 
потрібна

0 0%

Методичні поради щодо нових форм і методів роботи
Зовсім не потрібна 0 0%

Гострої потреби 
немає

8 16%

Важко відповісти 0 0%

Була би доречною 33 66%

Надзвичано 
потрібна

9 18%

Інформаційна підтримка
Зовсім не потрібна 1 2%

Гострої потреби 
немає

6 12%

Важко відповісти 2 4%

Була би доречною 24 48%

Надзвичано 
потрібна

17 34%

Сприяння в пошуку і залученні додаткових ресурсів
Зовсім не потрібна 0 0%

Гострої потреби 
немає

0 0%

Важко відповісти 4 8%

Була би доречною 21 42%

Надзвичано 
потрібна

25 50%



Підтримка обміну досвідом між Євроклубами
Зовсім не потрібна 0 0%

Гострої потреби 
немає

2 4%

Важко відповісти 1 2%

Була би доречною 18 36%

Надзвичано 
потрібна

29 58%

За результатами опитування, найменшу потребу Євроклуби відчувають у допомозі 
з визначення напряму діяльності та завдань – близько 60 % зазначили, що така 
допомога  або  ж  зовсім  не  потрібна,  або  у  ній  немає  гострої  потреби.  Основні 
потреби Євроклубів – організація обміну досвідом, а також залучення коштів на 
діяльність. Нижче – коментарі респондентів, візуалізовані за допомогою :

Повний текст коментарів - у Додатку 5.

Як Ви вважаєте, що заважає створенню Євроклубів у школах, де їх до сих пір 
немає? 

Загальна  думка  щодо  перешкод,  які  заважають  створенню  Євроклубів  –  це 
непоінформованість про те, що таке Євроклуб, та які його переваги для школи і для 
учнів,  відсутність  мотиваці,  ентузіазму,  безініціативність  вчителів  та  керівництва 
школи,  а  також  небажання  керівництва  виділяти  ресурси  на  роботу  Євроклубу. 
Респонденти  описують  поширену  ситуацію,  коли  директори  не  погоджуються 
віддати  годину  факультативу  чи  гуртка  на  тиждень,  аби  координатор  (опікун) 
Євроклубу отримував платню за свою роботу. Відповідно, Євроклуби тримаються 
завдяки окремим учителям-ентузіастам. Нижче – відповіді, оброблені :

Повний текст коментарів - у Додатку 6.

http://goo.gl/xg8ZM
http://goo.gl/bbzzQ


Чи знаєте Ви про проект ЄС "Підтримка Євроклубів в Україні у 
2011 році"?

Так 52 84%

Ні 10 16%

Чи Ви достатньо поінформовані про цей проект?
Так, маю повну 
інформацію

24 46%

Відносно поін-
формований/а

23 44%

Важко відповісти 1 2%

Відносно мало 
інформації

4 8%

Взагалі щось 
складно дізнатись

0 0%

Чи Ви вже берете участь в реалізації проекту?
Так 26 50%

Ні 26 50%

Чи Ви задоволені ходом реалізації проекту?
Так 20 38%

Важко 
відповісти

28 54%

Ні 4 8%

Переважна більшість респондентів знають про проект, відповідно, з них 90 % не 
відчувають брак інформації.  Половина вже беруть участь в проекті  і  є  відносно 
задоволеними  (незадоволених  8  %).  Серед  коментарів  переважають  позитивні 
відгуки, зокрема, Євроклуби дуже схвально сприйняли поради з проведення SWOT 
майстерень (ті, що провели творчі майстерні – в захваті від методу), і відкриті до 
подальшої співпраці в рамках проекту. Є, однак, і певний скепсис, що проект зможе 
реально допомогти Євроклубам. Нижче – відповіді, оброблені за допомогою :



Повний текст коментарів - у Додатку 7.

Яким чином Ви хотіли би отримувати подальшу інформацію про проект?
Е-пошта 61 98%

Соціальні 
мережі

12 19%

Телефон/факс 4 6%

Сайти, блоги 21 34%

Радіо, 
телебачення

4 6%

Друковані 
видання

26 42%

Інше 0 0%

Користувачі могли дати кілька відповідей, і, таким чином, процентні співвідношення можуть 
становити понад 100%.

Електронна пошта виявилась найзручнішим способом інформування респондентів 
про  перебіг  проекту  (98  %).  Отримувати  інформацію  через  друковані  видання, 
сайти  і  блоги  хотіли  би  понад  третина  опитаних  (42  %  та  34  %  відповідно).  
Відповідно,  доречною  є  підписка  Євроклубів  на  електронну  розсилку  е-Вісника 
“Євроклуби в Україні”, на друковану версію видання Представництва ЄС в Україні  
“Євробюлетень”, а також користування ними блогом “Євроклуби в Україні”. П’ята 
частина координаторів  Євроклубів  (19  %) зазначили соціальні  мережі,  як  спосіб 
отримання інформації про проект, що створює вікно можливостей для покращення 
зворотного зв’язку і співпраці між учасниками проекту. 

Кількість щоденних відповідей
Із запитаннями та пропозиціями щодо реалізації 
проекту "Підтримка Євроклубів в Україні у 2011 році" 
запрошуємо звертатись до Сергія Штукаріна, 
координатора проекту, тел.: +38 (050) 917 26 11, або 
Анни Ковбасюк, асистентки проекту, тел.: +38 (099) 
031 41 49, е-пошта: euroclub.org.ua@gmail.com. 

За додатковою інформацією можна також звертатись 
до Ольги Максименко, координатора програм преси 
та інформації у Представництві Європейського 
Союзу в Україні, тел.: +38 (044) 390 80 10, е-пошта: 
delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

mailto:delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu
mailto:euroclub.org.ua@gmail.com
http://goo.gl/ZaQgB
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