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ВСТУП

При злагоді найнезначніші справи зростають,
при незгоді — гинуть і найвеличніші

Гай Саллюстій Крисп

В умовах зростаючої актуальності об’єднання ресурсів 
суспільства при вирішенні найбільш складних соціальних про-
блем однією з найважливіших позитивних тенденцій, що фор-
мує новий тип взаємин у сфері освіти особистості, є партнерсь-
ка взаємодія установ і організацій різних галузей та секторів 
суспільства або «міжсекторальна взаємодія».

Вперше про міжсекторальну взаємодію у розумінні партнер-
ства між урядовими структурами, соціально відповідальним 
бізнесом і некомерційними організаціями йшлося в Ріо-де-Жа-
нейро у 1992 році на конференції ООН з питань оточуючого се-
редовища й розвитку (Rio Earth Summit). Відтоді партнерський 
підхід залишається на порядку денному міжнародних засідань з 
питань народонаселення, міського розвитку, гендерних проблем 
і соціального розвитку, включаючи міжурядову зустріч в Йохан-
несбурзі у 2002 році.

Європейська стратегія «Здоров’я і розвиток підлітків» також 
зазначає, що домінантою сучасної парадигми формування здоро-
вого способу життя і профілактики ВІЛ / СНІДу в молодіжному 
середовищі є інтеграція сил, способів, ресурсів і можливостей 
державних установ, громадських та релігійних організацій і при-
ватного сектору на всіх рівнях.

На пострадянському просторі спеціальне звернення до про-
блеми участі суспільних інститутів у розробленні й реалізації 
освітньої політики виразно проявилось наприкінці 90-х — на по-
чатку 2000-х років. Завдяки розвитку ринкової економіки, грома-
дянського суспільства, реформуванню системи державної влади, 
а також міжнародній донорській підтримці, особливо упродовж 
останнього десятиріччя, міжсекторальна взаємодія посіла чільне 
місце у змісті багатьох нормативно-правових документів, спрямо-
ваних на вирішення найгостріших проблем соціально культур-
ного розвитку України, цей термін почав активно використову-
ватися у практиці превентивної виховної діяльності навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти.
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До основи ідеології міжсекторальної взаємодії закладено пе-
реконання в тому, що тільки завдяки змістовній і розгалуженій 
партнерській діяльності ініціативи із забезпечення стійкого роз-
витку набувають дійсно інноваційного, послідовного і сталого 
характеру, що дозволяє вирішувати складні суспільно значущі 
проблеми. У такому разі здійснення вчасних профілактичних ви-
ховних впливів постає завданням не тільки навчального закладу 
і родин учнів, а й усього суспільства: органів охорони здоров’я, 
соціальних служб, засобів масової інформації та комунікації, 
громадських організацій і соціально відповідального бізнесу, 
церкви, місцевої громади, виробничих колективів.

Сполучною ланкою між різними партнерами може і повинна 
бути школа, оскільки мова йде про підвищення якості виховання 
та освіти підростаючого покоління, але при цьому слід відійти від 
домінування над іншими акторами взаємодії та відмовитися від 
«керівної і спрямовуючої» ролі, замінивши її на організаційно-
координаційну (на першому етапі) з наступною повною переда-
чею цієї ролі спеціально створеним міжсекторальним коорди-
нуючим органам.

Завдання педагогічних колективів навчальних закладів по-
лягає в пошуку сторін, які з тієї чи іншої причини декларують 
наміри або вже навіть проявляють активність у сфері вирішен-
ня освітньо-виховних завдань, і у пропозиції своєї допомоги 
для організації інформаційного та науково-методичного супро-
воду практичної реалізації програм і проектів міжсекторальної 
взаємодії.

Основними учасниками розробки й реалізації перспективних 
програм і проектів превентивного виховання можуть стати:

навчальні заклади різного типу (дошкільні, загальноос-
вітні, професійно-технічні, позашкільні тощо), науково-
дослідні інститути, заклади перепідготовки педагогічних, 
психолого-педагогічних і управлінських кадрів; психоло-
ги, соціальні педагоги й координатори виховної діяльності 
у навчальних закладах, інформаційно-ресурсні центри з 
проблем виховання; експертні й координаційні ради різно-
го рівня;
піклувальні, учнівські та батьківські ради ЗНЗ, дитячі й 
молодіжні організації та об’єднання та інші органи шкіль-
ного самоврядування;

–

–
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органи виконавчої та законодавчої влади, громадські ради 
при органах управління освітою, структури різноманітно-
го відомчого підпорядкування, що відповідають за роботу 
з дітьми та молоддю;
громадські організації, які визнають своєю місією спри-
яння розвитку особистості, діяльність щодо попереджен-
ня і подолання вживання дітьми алкоголю, наркотиків та 
психотропних речовин, профілактику інфікування на ВІЛ 
та інші інфекції, що передаються статевим шляхом; про-
філактику агресії та насильства у шкільному середовищі, 
профілактику правопорушень тощо;
соціально відповідальні бізнес-структури, які одним із 
напрямів своєї діяльності визначають сприяння соціо-
культурному розвитку місцевих громад взагалі, й зокрема 
— турботу про створення умов для збереження і зміцнення 
фізичного й соціального здоров’я дітей і молоді, формуван-
ня превентивного виховного середовища закладів освіти та 
превентивного виховного простору місцевої громади.

Пропонований посібник є спробою аналізу та узагальнення 
результатів багаторічної цілеспрямованої роботи експеримен-
тальних навчальних закладів і творчих пошуків педагогів-нова-
торів, фахівців соціальних служб, представників громадських 
організацій з різних регіонів України, де створені й реалізуються 
ефективні технології, моделі та механізми організації превентив-
ної виховної діяльності на засадах міжсекторальної взаємодії.

Автори-упорядники також розглядають посібник як посиль-
ний внесок у практичну реалізацію «Національного плану дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2016 року, Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2009-2015 роки, Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012-2021 роки, Програми «Основні орієнти-
ри виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів».

Навчально-методичний посібник «Міжсекторальна взаємодія 
в умовах превентивного виховного середовища» — це намаган-
ня пунктирно визначити логіку й наступність можливих дій 
навчального закладу з розбудови міжсекторальної взаємодії, 
наголосити основні змістові й технологічні акценти спільної 
просвітницько-профілактичної діяльності.

–

–

–
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Вступні уваги обґрунтовують актуальність звернення 
до міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного 
середовища навчальних закладів та її дієвість у вирішенні склад-
них соціально значущих проблем.

Перший розділ «Теоретичні підходи до міжсекторальної 
взаємодії в умовах превентивного виховного середовища» сприяє 
усвідомленню цих явищ, окреслюючи понятійно-категоріальні й 
змістові рамки міжсекторальної взаємодії в освітньому просторі 
України.

Наступний розділ «Технологічне забезпечення міжсектораль-
ної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища» 
містить упорядковані за матеріалами посібників «Социальные 
технологии межсекторного взаимодействия в современной Рос-
сии» под ред. А. Автономова, «Практическое руководство по парт-
нерству» Р. Теннісон, «Межсекторные взаимодействия в России» 
Н. Хананашвілі, В. Якимця та «Межсекторное социальное парт-
нерство: теория, механизмы, технологии, практика» В. Якимця 
описи соціальних технологій міжсекторальної взаємодії, які мо-
жуть застосовуватися загальноосвітнім навчальним закладом 
у процесі її здійснення та для досягнення мети цієї діяльності.

Третій розділ «Методичне забезпечення міжсектораль-
ної взаємодії ЗНЗ» висвітлює особливості підготовки педа-
гогів до ініціювання, організації та супроводу міжсектораль-
ної взаємодії ЗНЗ у здійсненні просвітницько-профілактичної 
діяльності серед дітей та учнівської молоді.

Цей посібник адресований вчителям загальноосвітніх на-
вчальних закладів та представникам різних організацій, які за-
цікавлені у підвищенні якості освіти шляхом міжсекторальної 
взаємодії. Посібник буде корисним і для студентів педагогічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів для теоретико-прак-
тичної підготовки з питань міжсекторальної взаємодії.

Автори-упорядники висловлюють надію, що цей досвід стане 
набутком масової виховної практики, до нього привернеться ши-
рока увага громадськості, ініціативи системи освіти підтрима-
ються й посиляться іншими секторами суспільства, що у кінцево-
му результаті збільшить шанс вироблення узгодженої державної 
стратегії в профілактичній роботі з дітьми та молоддю.
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
В УМОВАХ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО 
СЕРЕДОВИЩА

1.1. Пріоритети виховної діяльності сучасного 
загальноосвітнього навчального закладу

Сучасна система виховання дуже повільно осмислює
 і використовує науково обґрунтовані уявлення про перспективи

розвитку людства, вимоги до особистості у ХХІ столітті.
Фактично, вона живе вчорашнім і сьогоднішнім днем, не прогнозуючи

особливості того майбутнього світу, який виникає на наших очах.
Д. Поляков

Традиційно із століття у століття, з року в рік виховання вва-
жалося потужним фактором стабільності й одночасно — про-
гресивного розвитку суспільства і держави. Щоправда, увага й 
повага до нього як з боку широких верств населення, так і педаго-
гічної спільноти упродовж багатьох років також традиційно виз-
началась синусоїдно — від піднесення до нехтування.

Наразі ми знову повертаємося до того, від чого активно відхре-
щувалися наприкінці ХХ століття: наша школа має перестати 
бути виключно центром навчання. Для цього у самому суспільстві 
надто слабкими є механізми виховання через традицію, норму, 
закон і наслідування зразків. Отже, усім, дотичним до проблеми 
виховання підростаючого покоління, слід глибше усвідомити, що 
школа є і в найближчому майбутньому — залишатиметься най-
важливішим інститутом виховання, розвитку, соціалізації. Знан-
ням необхідне ціннісне обрамлення, а розвитку — етична рамка. 
Усе, що відбувається з дитиною на уроці й поза ним, має бути 
пронизано ставленням, необхідно виводити її на вибір, позицію і 
вчинок. І робити це слід системно, послідовно та професійно, спи-
раючись на результати й рекомендації психолого-педагогічних, 
соціологічних, медичних досліджень і пошуків.

Педагогічна рефлексія найгостріших проблем, що постали 
сьогодні перед навчальними закладами, науковцями й педагога-
ми-практиками, дозволяє виокремити організаційно-методич-
ний і особистісний блоки. До проблем організації виховного про-
цесу в навчальному закладі слід віднести:

зниження виховної та соціалізуючої функції освіти 
на фоні поширення ставлення до неї як «освітньої послу-
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ги». Над сучасним загальноосвітнім навчальним закладом 
продовжує тяжіти тягар дидактики. Вчитель витрачає ле-
вову частку свого часу на підготовку та проведення уроків. 
На виховання учнів, роботу з батьками часу практично 
не залишається;
зосередженість на організаційних діях, застарілість 
підходів і технологій. У сучасній виховній практиці ще 
існує погляд на виховання як процес подолання негатив-
них тенденцій у розвитку особистості та засіб перевихован-
ня, а не розвитку її позитивних властивостей і якостей. Це 
підхід укоріненого ставлення до учня як об’єкта виховної 
дії та ігнорування його ролі як суб’єкта діяльності;
несистемність, пасивність, вербальність виховання. 
У значній частині шкіл діти переважною мірою орієнтовані 
на пасивно-споживацькі та розважальні форми виховної 
діяльності: під час підготовки та проведення виховних за-
ходів учні часто залишаються простими виконавцями волі 
дорослих, які самі планують й контролюють діяльність 
учнів та оцінюють її наслідки. Домінування пасивних форм 
виховної діяльності суперечить самій природі дитини, сут-
ності дитячого віку, оскільки саме в цей період основною 
рушійною силою розвитку дитини є її активність, що має 
проявлятися в усіх сферах життєдіяльності;
викривлення методик виховання: колективні творчі справи 
без колективного планування та аналізу, соціальні про-
екти без самостійної ініціативи дітей і молоді, учнівське 
самоврядування без передачі учням сфери відповідаль-
ності та ресурсів для її освоєння. Впровадження новацій 
гуманістичного спрямування без зміни ролі вчителя у про-
цесі навчання, його позиції у взаєминах з учнями: стиль 
спілкування педагогів з дітьми досі залишається переваж-
но монологічним, авторитарним;
послаблення уваги до організації змістовного дозвілля дітей: 
якщо у сім’ї не склалася традиція (яка до того ж постійно 
контролюється батьками) щодо організації дозвілля, ди-
тина опиняється перед вибором: йти додому, відпочити 
і готувати уроки чи надати перевагу розвагам на вулиці. 
Безцільне вештання вулицями, куріння, вживання алкого-
лю, різноманітні спроби «розслабитися», показати себе «до-
рослим» є досить привабливими для дітей, починаючи вже 
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з молодшого підліткового віку. А за умов наявності в сім’ї 
конфліктів, постійних непорозумінь, чвар подібне «вулич-
не життя» поступово стає домінуючим для дитини, справ-
ляє вирішальний вплив на формування її особистості;
неузгодженість дій різних суб’єктів виховання (навчаль-
них закладів, сім’ї, дитячих та молодіжних об’єднань, ЗМІ, 
громадських організацій) у здійсненні виховних впливів 
на дітей та учнівську молодь. Слід окремо наголосити, 
що наразі ведуться пошуки прийнятних як для школи, 
так і для нових соціальних партнерів (церква, соціально-
відповідальні бізнес-структури, громадські ради при уста-
новах освіти) способів їхньої взаємодії.

До проблем у нормальному перебігу розвитку особистості 
можна віднести наступні:

незнання учнями самих себе, принципів та способів роботи 
над собою веде до ряду асоціальних явищ, провокує прева-
лювання в юній особистості домінант зла над добром, аг-
ресивності над миролюбністю, жорстокості над милосер-
дям, страху над сміливістю, неробства над працелюбністю 
тощо;
порушення прав дітей у школі, що проявляється у недо-
статній увазі та повазі до особистості дитини, невмінні 
педагогів надати допомогу дітям у вирішенні проблем 
життєвого та професійного самовизначення, пошуку та 
осягнення смислу власного саморозвитку, збереження та 
розвитку своєї самості та ін;
ізоляція і відторгнення значної частини дітей в учнівських 
колективах: в ізоляції знаходиться від 14 до 23 % учнів, 
близько 3 % є відторгненими, а 11 % — перебувають 
«на межі ризику». Характерно, що учні, які потрапили 
до зони відторгнення та ізоляції, об’єднуються поміж со-
бою у мікрогрупи, утворюючи при цьому так звані «групи 
ризику»;
відсутність корекційного впливу на таких учнів, інтеграція 
даних мікрогруп сприяє формуванню девіантної поведінки 
учнів. Вона торкається усіх сфер соціального функціону-
вання і проявляється вербальною і фізичною агресивністю, 
негативним ставленням до оточення, нездатністю прогно-
зувати результати своєї поведінки, слабкою емоційною 
прихильністю до близьких, низькими комунікативними 
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навичками. Динаміка зростання за останнє десятиліття 
кількості молодих людей з девіантною поведінкою та 
урізноманітнення форм девіацій доводять складність, гли-
бину і полімотивованість цієї проблеми;
стрімке поширення у підлітковому середовищі бездогляд-
ності, бродяжництва, злочинності і проституції серед 
неповнолітніх, явища соціальної дезадаптації підлітків, 
наркоманії та алкоголізму. Небезпека міститься в тому, 
що вживання наркотиків й алкоголю, лихослів’я, цинічне 
попрання норм суспільної моралі стає певною цінністю 
сучасної молоді, відзнакою успішності й сучасності, тобто 
інституціюється як атрибут сучасного способу життя;
деструктивний вплив на життя дітей азартних і жор-
стоких комп’ютерних ігор. Постійно перебуваючи в полі 
комп’ютерної залежності, діти менше вербально спілку-
ються з однолітками, стають замкненими, емоційно й ду-
ховно спустошуються.

Вищезазначене підтверджує неефективність здійснюваних 
виховних заходів і недосконалість науково-методичного забезпе-
чення превентивного виховання дітей та учнівської молоді, ак-
туалізує проблему оновлення змісту й осучаснення технологій і 
механізмів виховної діяльності навчального закладу. 

Як показує практика, оновлення та вдосконалення виховно-
го процесу засобами внесення до нього локальних або модуль-
них змін не дає бажаних результатів. На думку провідних ук-
раїнських науковців стратегічними орієнтирами у сучасному 
вихованні мають бути:

по-перше, істотна нейтралізація наслідків негативних 
соціальних впливів;
по-друге, пошук і використання ефективних психолого-пе-
дагогічних засобів та технологій, які забезпечували б ви-
ховання у дітей і молоді суспільно значущих соціальних і 
морально-духовних цінностей, стресостійкості, людяності, 
доброти та інших моральних чеснот, які складають квінте-
сенцією особистісного розвитку.

Основна увага усіх дорослих виховників має спрямовуватися 
на виховання дитини як суб’єкта власного життя, налаштовано-
го на усвідомлення і вибір шляхів розвитку, розвиток життєвої 
компетентності.
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Розмова про гострі проблеми виховання у сучасній школі 
виглядає предметною, якщо зорієнтована на їхнє практичне ви-
рішення, тобто віднайдення стратегії й тактики відповідних дій, 
які допоможуть подолати негативне в сьогоднішній ситуації й 
ефективніше використати позитивний потенціал та можливості 
виховного середовища навчального закладу.

Директор Інституту проблем виховання Національної ака-
демії педагогічних наук України, академік І. Бех наголошує, що 
вироблення стратегії виховання і розвитку особистості в сучас-
них глобалізаційних умовах вимагає знання і врахування тен-
денцій, які відображають пріоритети новоєвропейського техно-
логічного світогляду як метакультурної ситуації, що визначає 
основні вектори людського поступу.

Виховання в умовах глобалізації, хоча й має своє проблемне 
поле, однак його не можна вважати таким, що вже окреслилося. 
Безперечно, процес глобалізації, що тільки набирає інтенсивних 
обертів, породить багато нових проблем, які потребуватимуть 
не тільки політичних, економічних, психологічних, а й педагогіч-
них рішень.

Важливо розпізнати й підтримати вже існуючі паростки но-
вого виховання і на цій основі створити організаційні умови, 
щоб воно стало виразним фактором освітньої системи України, 
а його натяки і пропозиції реалізувалися у форматі певної ор-
ганізаційної цілісності, стали базою системних прецедентів, ос-
новою для виникнення принципово нового шкільного устрою 
на кшталт акме-шкіл, шкіл, дружніх до дітей, громадсько актив-
них шкіл та шкіл сприяння здоров’ю тощо.

Мова йде про необхідність реальних змін виховної парадигми 
— про зміну прихованих «правил гри», на яких вибудована прак-
тика сучасної школи, зміну її базових цінностей і орієнтирів, і 
на цій підставі — зміну тих видів життєдіяльності, з яких тво-
риться жива тканина шкільного повсякдення.

Цим ставиться питання і про зміну системи координат визна-
чення ефективності виховної діяльності школи, про вироблення 
принципово нових орієнтирів та вимірювальних процедур.

При цьому найголовніше — визначити виховні пріоритети, 
змістові акценти виховання, які дозволять говорити про те, що ми 
дійсно маємо справу із навчальними закладами нової формації.

Загальновідомо, що задавати формат і визначати специфіку 
виховної діяльності школи нового покоління можуть три гру-
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пи освітніх пріоритетів: суб’єктності, діалогу (комунікації) і 
розвитку.

Вектор суб’єктності спрямовується на максимальний розви-
ток людської індивідуальності, на розвиток і усвідомлення влас-
ного «Я», на рух до осмислення і збагачення самобутності дити-
ни, педагога і власне навчально-виховного процесу як особливим 
чином організованої взаємодії людини і культури.

Вектор діалогу спрямовується на становлення й розвиток здат-
ності суб’єктів навчально-виховного процесу до взаємодії. Розви-
нуте «Я» містить у собі базову потребу бути почутим. Більш роз-
винута суб’єктність більшою мірою потребує побудови діалогічної 
взаємодії — отже, школа має перетворюватися на простір вільно-
го діалогу культур, поглядів, особистостей. Тобто школа повин-
на сприяти становленню діалогічних взаємовідносин дитини з 
культурою і дитини з дорослим, становленню діалогу дитячих 
суб’єктностей, становленню розвинутих форм педагогічного 
діалогу поміж дорослими, становленню мережевого діалогу шкіл 
як окремих педагогічних організмів.

Вектор розвитку — це інтегральний вектор, який свідчить 
про те, що у навчально-виховному процесі якраз і відбувається 
неперервне ускладнення особистісного розвитку та міжосо-
бистісної взаємодії, а також постійний розвиток освітніх прак-
тик і навчальних закладів як цілісних відкритих соціально-пе-
дагогічних систем.

Тому завданням педагогів є віднайти нерозкриті ресурси ди-
тини і допомогти їй використати їх з метою саморозвитку та са-
мореалізації. Найважливішою складовою виховного процесу по-
стає самокорекція, здійснювана дитиною за рахунок актуалізації 
власних ресурсів і застосування рефлексивних методів.

Основним результативним критерієм виховного процесу 
в закладах освіти має стати формування особистості, здатної 
до самостійного життя і діяльності у мінливих умовах сучасно-
го суспільства в якості Громадянина, Професіонала, Сім’янина, 
Носія культури. Під цим кутом зору й повинні розглядатися ре-
зультати виховної діяльності.

Підсумовуючи, можемо зазначити, що парадигма вихован-
ня дітей та учнівської молоді, яка склалася упродовж останніх 
років, сьогодні засвідчила свою кризовість і вступила у про-
тиріччя із вимогами життя суспільства, що стрімко змінюються. 
Отже, назріла необхідність критичного переосмислення напра-
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цювань педагогічної теорії і масової виховної практики, на основі 
чого можливе вироблення дієвих стратегічних рішень у царині 
виховання дітей та учнівської молоді.

Ретроспективний аналіз психолого-педагогічних джерел 
засвід чує, що цілеспрямоване виховання підростаючого по-
коління, яке організовує суспільство, протікає тим успішніше, 
чим повніше воно враховує впливи, що справляють на особистість 
об’єктивні умови її життя, або найближче соціальне середовище 
(сімейне, шкільне, групове тощо).

Зміна ситуації на краще залежить від бажання і здатності 
дорослих до діалогічного стилю взаємовідносин і від спромож-
ності усіх дотичних до проблеми виховання об’єднувати зусилля, 
взаємодіяти у розбудові превентивного виховного середовища 
загальноосвітнього навчального закладу.

Для кращого розуміння уточнимо, що мається на увазі, коли 
ми говоримо про превентивне виховання й превентивне вихов-
не середовище. Загалом превентивність [превенція — від лат. 
рrevention — запобігання, попередження, захист] як ключовий 
принцип розбудови виховної діяльності загальноосвітнього 
на вчального закладу має бути складовою будь-якої соціально-
педагогічної дії, оскільки завчасність суттєво посилює позитив-
ний ефект взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу.

Превентивне виховання, за визначенням Б. Блума, передбачає 
науково обґрунтовані та вчасно вжиті заходи, спрямовані на за-
побігання життєвим колізіям в окремих індивідів і групах ризику; 
збереження, підтримку та захист благополучного рівня життя й 
здоров’я дітей; сприяння у досягненні поставленої життєвої мети 
та розкритті їхнього внутрішнього потенціалу разом з профілак-
тикою девіантності, викоріненням джерел стресу і в самій лю-
дині, і в її оточенні та найближчому соціальному середовищі.

Вважаючи середовище одним з вирішальних факторів у роз-
витку особистості, дане явище досліджують соціальна психо-
логія, соціальна філософія, соціологія, соціальна педагогіка. 
Однак з них тільки соціальна педагогіка й теорія виховання 
глибоко і всебічно розглядають педагогічні аспекти середовища, 
його вплив на особистість, обґрунтовують його виховні функції. 
Середовище при цьому розглядається як та частина простору, 
до якої суб’єкт є дотичним, у якій він живе, серед чого перебу-
ває, що опосередковує його активність, зумовлює його розвиток 
і осереднює.
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Науковці (Л. І. Новикова, Ю. С. Мануйлов, Н. Є. Щуркова, 
В. А. Ясвін) визначають середовище як сукупність соціально цін-
нісних, оточуючих дитину обставин, що впливають на її особис-
тісний розвиток й сприяють її входженню в сучасну культуру.

Це пов’язано з тим, що середовище як постійне джерело попов-
нення особистого досвіду, знань є тим об’єктивним фактором, що 
визначає життєві установки, особистісну спрямованість, харак-
тер потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, реальну поведінку, 
процес самовизначення і самореалізації особистості.

Середовище задає спрямованість розвитку особистості, отже, 
змінюючи параметри (значення) середовища, ми опосередковано 
впливаємо на особистість, становлення якої в цьому середовищі 
відбувається.

Звідси превентивне виховне середовище ЗНЗ ми розглядаємо 
як упорядковану цілісну сукупність педагогічно доцільних 
компонентів, взаємодоповнення й взаємопосилення яких цілес-
прямовано і продуктивно створює безпечні необхідні умови 
для життєдіяльності й розвитку учнів, набуття ними життєвої 
компетентності й конкурентоспроможності, вироблення про-
соціальних стратегій і способів поведінки.

Основою формування превентивного виховного середови-
ща ЗНЗ є педагогічні дії з вивчення та використання виховних 
потенціалів середовища навчального закладу, обмеження нега-
тивних та посилення позитивних факторів впливу середовища 
на особистість.

Сенсом формування превентивного виховного середовища 
ЗНЗ визначається уможливлення реалізації педагогічної ідеї, 
покладеної в основу становлення і розвитку особистості учня; 
синхронізацію й інтегрування усіх виховних впливів, спрямо-
ваних на дитину, в цілісний педагогічний процес, який дозволяє 
реалізовувати цілі й завдання виховання в умовах конкретного 
навчального закладу.

Вибудовуючи превентивне виховне середовище, педагоги 
мають враховувати педагогічні цілі (школи як соціокультурної 
системи) і непедагогічні (тобто цілі самих дітей) і об’єднувати 
для розв’язання виховних проблем зусилля і ресурси усіх учас-
ників педагогічної взаємодії — педагогів, батьків, учнів, громаду. 
Підвищити рівень цієї роботи дозволяє розгалужена партнерсь-
ка взаємодія, коли фахівці різних секторів, дотичних до пробле-
ми виховання (освіти → медицини → соціальних служб → пра-
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воохоронних органів → служб у справах сім’ї, молоді та спорту → 
установ культури тощо) тісно співпрацюють, взаємозбагачуючи і 
взаємодоповнюючи одне одного.

Взаємодія відображає широке коло процесів навколишньої 
дійсності, за допомогою яких реалізуються причинно-наслідкові 
зв’язки, відбувається обмін між взаємодіючими сторонами, їхня 
взаємна зміна.

Структура превентивного виховного середовища, створювана 
лише педагогами, нерідко виявляється чужою, жорсткою для ди-
тини, а отже, і не ефективною, і не життєздатною. Жорсткість 
структури може бути результатом її заданості «зверху», без вра-
хування активності дитини з освоєння і творчого привласнення 
середовища. Інший варіант неефективності структури — гіпер-
сприятливе, «тепличне» середовище, коли вже нічого освоювати 
— усе пред’являється дитині у зручному рафінованому вигляді 
(М. Шакурова).

Освоєння і привласнення превентивного виховного середови-
ща відбувається через суб’єктну діяльність, залучення до процесів 
творення і реалізації виховної політики навчального закладу чи 
громади. Досягнення виховної мети залежить від максимальної 
залученості суб’єктів педагогічної взаємодії до участі у розбу-
дові превентивного виховного середовища. Ними можуть бути 
як колективні спільноти (педагогічні ради, піклувальні ради, 
батьківські ради, методичні об’єднання класних керівників, ради 
профілактики, органи учнівського самоврядування, дитячі гро-
мадські організації), так і індивідуальні (педагоги, діти, батьки, 
партнери — особи, що ухвалюють рішення, депутати, соціальні 
працівники, лікарі, спортсмени, актори, «зірки» шоу-бізнесу 
тощо).

Процес формування виховного середовища дослідники і педа-
гоги-практики вбачають у цілеспрямованій педагогічній актив-
ності, спрямованій на актуалізацію соціально-значущих цінно-
стей і потреб особистості та дезактуалізацію у свідомості молоді 
цінностей і потреб асоціального характеру. Ефективність такої 
діяльності значно підвищується в разі долучення зацікавлених і 
замотивованих партнерів.

Основним механізмом створення превентивного виховно-
го середовища є взаємодія суб’єктів, об’єднаних однаковим ро-
зумінням концепції формування превентивного виховного сере-
довища, педагогічних завдань, єдиними принципами і підходами 
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до виховання, подіями, в якій ключовим технологічним момен-
том є їхня спільна перетворююча діяльність.

Таким чином, міжсекторальна взаємодія сьогодні — це прин-
ципова необхідність, оскільки очевидно, що успішніше розви-
вається той навчальний заклад, який відкритий для співпраці, 
швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси і рішення 
для руху вперед.

Пошук таких рішень, шляхів та механізмів є надзавданням 
усіх соціальних інститутів, дотичних до проблеми виховання, 
а позитивним ефектом таких пошуків буде завершення й апро-
бація нової моделі соціалізації і розвитку підростаючих поколінь, 
яка дозволить протистояти глобальним викликам і ризикам су-
часного соціуму.

Питання і завдання:
1. Обґрунтуйте провідні виховні проблеми, які необхідно 

враховувати під час організації навчально-виховного про-
цесу у ЗНЗ.

2. Які особливо гострі проблеми у розвитку особистості по-
стають перед педагогічними колективами?

3. Назвіть основні орієнтири виховання у сучасних умовах.
4. Охарактеризуйте групи освітніх пріоритетів: суб’єктності, 

діалогу (комунікації) і розвитку.
5. Назвіть основні наукові підходи до визначення освітнього 

середовища.
6. Дайте характеристику превентивного виховного середо-

вища.
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1.2. Міжсекторальна взаємодія: сутність, принципи, 
основи

Перш ніж перейти до розгляду міжсекторальної взаємодії, 
необхідно визначити дане поняття, а також окреслити коло си-
нонімічних термінів.

«Міжсекторальна взаємодія» — складне поняття, оскіль-
ки складається з двох термінів. Взаємодія — це двосторонній і 
багатосторонній вплив один на одного явищ, процесів, суб’єктів 
діяльності. Термін «міжсекторальна» потребує більш розлогих 
пояснень.

Людина у процесі своєї життєдіяльності активно вступає 
у відносини з іншими людьми і, розбудовуючи свій світ, актив-
но впливає на природне й соціальне середовище, що її оточує. 
Діяльність людини, що виявляється у відносинах з іншими 
людьми, єдина, але характер суспільних відносин, у які вона 
включається, може бути різним. На думку дослідників кращому 
розумінню як діяльності, так і особливостей різних суспільних 
відносин сприяє упорядкування груп суспільних відносин 
відповідно до певних класифікаційних основ. При цьому групи 
суспільних відносин, що характеризують різні сторони людської 
діяльності, зазвичай іменуються секторами.

У літературних джерелах найчастіше можна зустріти згадку 
про три сектори: публічно-владний (державний), комерційний 
(соціально відповідальний бізнес), некомерційний (громадські 
організації), але іноді виокремлюють також і четвертий сектор 
(сімейний). Основну увагу ми зосередимо на перших трьох зі зга-
даних секторів людської діяльності, оскільки саме вони характе-
ризують головним чином суспільну активність людини.

Публічно-владний сектор у сучасній Україні включає в себе 
державні органи й органи місцевої влади та місцевого самовряду-
вання. У деяких країнах місцева влада розглядається як різновид 
реалізації державної влади на місцевому рівні. В інших, згідно з 
офіційною точкою зору, вважають, що здійснення влади на міс-
цях має настільки важливу специфіку, що її слід відрізняти від 
реалізації державної влади, хоча й визнається, що державна вла-
да і влада органів місцевого самоврядування у своїй сукупності 
утворюють єдину публічну владу. У цьому посібнику немає не-
обхідності вдаватися до роз’яснення кожного з підходів, так як це 
не входить до числа завдань, що стоять перед його авторами. Ра-
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зом з тим відзначимо, що, згідно з українським законодавством, 
органи місцевого самоврядування не входять до системи органів 
державної влади.

У рамках публічно-владного сектору в першу чергу вирішу-
ються завдання управління загальними справами суспільства і 
місцевої громади, надання загальнообов’язкової сили нормам і 
правилам поведінки та забезпечення дотримання таких правил. 
Даний сектор часто називають першим сектором.

Діяльність у рамках комерційного сектору (він також часто 
іменується другим сектором) націлена насамперед на виробни-
цтво й обмін товарів та послуг, створення матеріальної бази, що 
дозволяє забезпечити людську діяльність у всіх інших секторах.

Так уже склалося історично, що специфіка некомерційно-
го сектору (за традицією його також називають третім секто-
ром) визначається насамперед через вказівку на відсутність 
у нього певних ознак: недержавний (невладний), некомерційний, 
несімейний. Все це, звичайно, так. Однак досить важливим є як-
раз виділення характерних для нього позитивних рис: саме в пер-
шу чергу в рамках цього сектору здійснюється самоорганізація 
людей для взаємного і самостійного вирішення спільних про-
блем, забезпечення своїх інтересів. Оскільки в ході діяльності 
в рамках даного сектору основним не є завдання отримання при-
бутку, а всі отримані кошти використовуються виключно на ма-
теріальне забезпечення вирішення зазначених вище завдань, да-
ний сектор можна назвати також добровольчим. Цьому сектору 
належить ключова роль у розвитку громадськості, у формуванні 
громадянського суспільства.

Таким чином, міжсекторальна взаємодія — це вплив один 
на одного різних сторін людської діяльності, що проявляється 
в різного роду контактах інституцій, які сформувалися в ході 
такої діяльності.

Сутність міжсекторальної взаємодії
Під сутністю зазвичай розуміють внутрішній зміст предмета, 

що проявляється в єдності всіх різноманітних і суперечливих 
форм його буття.

Міжсекторальна взаємодія має вельми глибоку сутність, що 
пов’язано з суттю людини і перегукується із сутністю її діяль-
ності. Людина в міру свого розвитку удосконалювалася шляхом 
появи, а потім поглиблення спеціалізації власної діяльності. Це 
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підвищувало ефективність її праці й одночасно вимагало коопе-
рації. Спеціалізація створювала умови для ускладнення праці, 
а все більш складна праця зумовлювала необхідність поглиблен-
ня спеціалізації. Все це вело до відчуження людини від різних 
форм діяльності, а між тим вона залишалася тією ж людиною, 
здатною до універсальної діяльності. У XX столітті з особливою 
гостротою цю проблему підняв Г. Маркузе. В умовах розвит-
ку науки і техніки, на його думку, сформувалася «одновимірна 
людина», в якої атрофувалося соціально-критичне ставлення 
до суспільства. Тому такою «одномірним людиною», згідно з 
висновками Г. Маркузе, легко маніпулювати, нав’язуючи їй по-
милкові, нарочито спрощені потреби і включаючи її в споживчу 
гонитву. Дослідники також звертають увагу на відомий висновок 
К. Маркса, що сутністю людини «є сукупність усіх суспільних 
відносин». Іншими словами, протиріччя між всеосяжним харак-
тером сутності людини та вузькоспеціалізованої спрямованості 
її повсякденної діяльності породжує проблеми для розвитку лю-
дини, а отже, для самого її існування. Міжсекторальна взаємодія 
запобігає цьому, бо через кооперацію сприяє возз’єднанню різних 
сторін єдиної діяльності людини.

Це позитивно відбивається і на індивідуальному розвитку лю-
дини, залучаючи її до різних видів діяльності, окреслюючи перед 
нею повноту проблем та перспективи їхнього вирішення завдяки 
міжсекторальній взаємодії. Не дивно, що в результаті міжсекто-
ральної взаємодії багато завдань вирішуються ефективніше, ніж 
у тому випадку, коли з ними намагаються впоратися самотужки 
окремі інституції, що представляють той чи інший сектор. Мож-
на відповідально стверджувати, що підставу для міжсектораль-
ної взаємодії закладено в тому, що на вказані сектори поділяється 
єдина, по суті, людська діяльність, і в результаті одночасної та 
узгодженої діяльності в різних секторах єдина життєдіяльність 
людини не переривається, тобто структурованість людської 
діяльності не перешкоджає збереженню її безперервності.

Міжсекторальна взаємодія створює умови для проведення 
адекватної соціальної політики в справжньому сенсі цього слова, 
тобто як діяльності, спрямованої на розвиток усього суспільства 
чи місцевої громади, а не як соціальні виплати малозабезпече-
ним, які у нас зазвичай називаються соціальною політикою. Саме 
в цьому, справжньому сенсі соціальна політика визначається 
в основних своїх напрямках і здійснюється зусиллями як самих 
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людей, об’єднаних в різні організації, так і владних інституцій, 
які колись були породжені суспільством, але пізніше здобули 
відносну самостійність.

Принципи міжсекторальної взаємодії
Виходячи із сутності міжсекторальної взаємодії, можна виді-

лити кілька її засадничих принципів. Відзначимо, що всі при-
нципи міжсекторальної взаємодії вельми значущі, проте при 
більш детальному розгляді неминуче доводиться вибудовувати 
їх у певній послідовності. Тому звертаємо увагу на те, що послі-
довність, у якій нижче розкриваються принципи міжсектораль-
ної взаємодії, не означає в даному разі будь-якої ієрархічності 
(зменшення або зростання значущості) зазначених принципів.

По-перше, одним з принципів міжсекторальної взаємодії є 
законність. Встановлення загальнообов’язкових правил, закріп-
лених законодавчо, дозволяє уникнути суб’єктивізму при органі-
зації взаємодії, дає учасникам взаємодії ясне уявлення про їхні 
права та обов’язки, про належні процедури, про взаємну відпові-
дальність і таке інше. У даному випадку «законність» розумієть-
ся широко як побудова міжсекторальної взаємодії відповідно 
до будь-яких правових норм, закріплених у Конституції та зако-
нах України, у міжнародно-правових документах, указах Прези-
дента чи постановах Уряду України або інших документах нор-
мативного характеру, визнаних у якості джерел права. Звичайно, 
правові акти мають різну юридичну силу (верховенство Конс-
титуції, переважаюча юридична сила норм міжнародного права 
порівняно із законами тощо), і це важливо знати та пам’ятати.

Дотримання норм права є дуже важливим для передбачу-
ваності поведінки учасників взаємодії, однаковості моделей 
діяльності, оцінки правомірності тих чи інших дій та вчинків. 
На практиці часто можна зіткнутися з недосконалістю право-
вої бази міжсекторальної взаємодії. Але якщо закон (або інший 
нормативний правовий акт) видається тим чи іншим учасникам 
взаємодії недосконалим, то існує законодавчо зафіксований по-
рядок його зміни, і кожен учасник має право розпочати дії, спря-
мовані на внесення поправок до чинних актів, заміну застарілого 
акта новим, прийняття закону чи іншого нормативного право-
вого акта, якщо у правовому забезпеченні виявлені прогалини. 
Вирішити таке завдання дозволяє одна з технологій міжсекто-
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ральної взаємодії, а саме — технологія лобіювання прийняття 
відповідного закону.

По-друге, принципом міжсекторальної взаємодії є рівний дос-
туп до участі в такій взаємодії для всіх представників різних 
публічних секторів людської діяльності. Рівний доступ означає 
відсутність будь-якої дискримінації. Але подбати про те, щоб 
бути готовою для взаємовигідної взаємодії з інституціями інших 
секторів, повинна сама організація-ініціатор певного соціально-
го проекту.

Не можна сподіватися на те, що інші все зроблять для взаємодії, 
а також не можна нарікати на небажання взаємодіяти, якщо 
не має чого запропонувати потенційним партнерам, що б могло 
їх зацікавити.

Принцип рівного доступу також, як правило, знаходить відо-
браження в законодавстві (якщо цього немає, то необхідно дома-
гатися прийняття відповідних поправок). При цьому зовсім не-
обов’язково, щоб була просто записана фраза про рівний доступ, 
і недостатньо, щоб вона була лише внесена в текст нормативного 
акта. По суті, весь нормативний акт (або значна його частина), 
присвячений міжсекторальної взаємодії, повинен бути розробле-
ний відповідно до зазначеного принципу. Тільки тоді можна го-
ворити про наявність юридичних гарантій його дотримання.

По-третє, до принципів міжсекторальної взаємодії відносить-
ся відкритість. Відповідно до принципу відкритості, інформація 
про умови взаємодії, її форми, методи, правила й технології ні від 
кого не приховується. Така інформація міститься в книгах, бро-
шурах, її можна отримати із засобів масової інформації та інших 
засобів комунікації.

Звичайно, подібна інформація не надсилається всім підряд, 
але вона доступна для ознайомлення, і зацікавлені особи можуть 
отримати її, витративши більше або менше зусиль. В даний час 
в Україні є організації, що займаються поширенням інформації 
такого роду. Зокрема, створено цілий ряд ресурсних центрів: 
інформаційно-ресурсний центр «Гурт», Всеукраїнський гро-
мадський центр «Волонтер», благодійний фонд «Творчий центр 
Каунтерпарт» (зараз — «Творчий центр ТЦК») та т. ін., деякі з 
яких об’єднані в мережі. У Росії поряд з ресурсними центра-
ми в середині 90-х років XX століття було засновано Агентство 
соціальної інформації — інформаційне агентство, яке поставило 
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собі за мету поширення новин про некомерційний сектор у ціло-
му та окремі його структури і представників.

Інформаційною підтримкою міжсекторальної взаємодії зай-
маються не тільки ресурсні центри, але й такі потужні недер-
жавні некомерційні організації (НКО), як Всеукраїнська спілка 
педагогів-тренерів профілактичних програм «ВСЕСВІТ» чи бла-
годійні фонди «Благополуччя дітей» і «Здоров’я через освіту» 
тощо. Разом з тим багато з них не обмежуються тільки надан-
ням та поширенням інформації, а й організовують семінари 
для навчання різним аспектам взаємодії своїх колег по третьому 
сектору, а також представників державних і місцевих органів та 
підприємців.

Принцип відкритості також припускає, що не є таємницею 
відомості про те, хто з ким взаємодіє і які завдання прагнуть 
вирішити взаємодіючі сторони. У той же час зміст переговорів і 
хід окремих обговорень різних питань між учасниками взаємодії 
може вважатися конфіденційною інформацією. Розроблення 
пропозицій до законопроектів та проектів і програм також може 
вестися за закритими дверима до того моменту, як вони будуть го-
тові настільки, що їх можна оприлюднити і винести на публічну 
дискусію.

По-четверте, серед принципів міжсекторальної взаємодії зна-
ходиться принцип добровільності. Успішно взаємодіяти сторони 
можуть тільки в тому випадку, якщо вони переконані в корис-
ності такої взаємодії. А прийти до переконаності в необхідності 
та взаємній вигідності спільних дій можна лише на певному 
етапі зрілості (і кожної організації, і в цілому кожного сектору, 
представленого окремими органами та організаціями), що кри-
сталізується в міру розвивального поступу. Потреба у взаємодії 
повинна бути взаємною, нав’язати її неможливо. Однак проведен-
ня, наприклад, конкурсу при розподілі грантів або визначенні ви-
конавця соціального замовлення не можна вважати порушенням 
принципу добровільності. У цьому випадку державному органу, 
що оголосив конкурс, ніхто не нав’язує взаємодії. Він (держав-
ний орган як представник держави) сам охоче йде на взаємодію. 
Конкурс же повинен допомогти визначити найбільш гідного 
виконавця.

По-п’яте, одним з принципів міжсекторальної взаємодії ви-
ступає множинність соціальних технологій. У сучасних умовах 
застосування однієї — двох технологій не дозволить зробити 
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взаємодію системним і ефективним явищем. Кожна технологія 
має свої переваги, але кожна з них має й обмеження власних мож-
ливостей. За допомогою окремих технологій вирішуються свої 
конкретні, специфічні завдання, й інша технологія у вирішенні 
цих завдань допомогти не зможе. Та й життя не стоїть на місці. 
З’являються нові завдання, для вирішення яких потрібні нові 
технології. Сучасні технології, які виникають на вимогу часу, 
не відміняють вже існуючі, а доповнюють існуючу розмаїтість 
технологій, роблячи процес взаємодії змістовно багатшим. Більш 
того, деякі нові технології міжсекторальної взаємодії дають ім-
пульс для переосмислення накопиченого досвіду, створюючи 
умови для подальшого розвитку вже існуючих і, здавалося б, доб-
ре відпрацьованих технологій.

Основи міжсекторальної взаємодії
Міжсекторальна взаємодія функціонує і розвивається, спи-

раючись на певні засади, які можна поділити на кілька видів.
Так, можна виділити ідеологічні засади міжсектораль-

ної взаємодії. Під ідеологією розуміють систему поглядів та 
ідей, в яких усвідомлюються і оцінюються ставлення людей 
до дійсності й один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, 
а також окреслюються цілі соціальної діяльності, спрямова-
ної на вирішення певних вузлових проблем суспільних відно-
син. В умовах демократії та визнання пріоритету прав людини 
на передній ідеологічний план висуваються інтереси людини, її 
активність і самостійність у визначенні та вирішенні поставле-
них перед суспільством завдань. А раз права і законні інтереси 
людини виходять на авансцену, то особливого ідеологічного зна-
чення набувають різні форми самодіяльності та самоврядуван-
ня. Проте слід зазначити, що наразі в Україні, як і у Росії, дуже 
виразно прослідковуються ідеологічні традиції патерналістської 
держави, хоча поступово розвивається й політична культура ак-
тивістського типу, яка націлює людину на самостійність і пошу-
ки взаємодії з іншими людьми та органами влади.

З ідеологічними основами міжсекторальної взаємодії тісно 
пов’язані й її аксіологічні (тобто ціннісні) засади. Для успішно-
го здійснення міжсекторальної взаємодії сама по собі взаємодія 
суспільства і держави, готовність до співпраці при усвідомленні 
та коректному відстоюванні своїх інтересів повинні посідати до-
сить високе положення в ієрархії цінностей.
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Необхідно відзначити, що ціннісні та ідеологічні установки 
переростають у психологічну готовність конкретних посадових 
осіб, підприємців та громадських діячів для участі в різних фор-
мах міжсекторальної взаємодії. Психологічні основи міжсекто-
ральної взаємодії дуже важливі для реалізації конкретних тех-
нологій міжсекторальної взаємодії за певних умов у конкретний 
проміжок часу. Досвід показує, що в ряді випадків, навіть за наяв-
ності необхідного законодавства, що забезпечує міжсекторальну 
взаємодію, при позитивному в цілому ставленні органів держав-
ної влади (або місцевого самоврядування) до такої взаємодії, 
за наявності необхідних матеріальних ресурсів для взаємодії 
(якщо вони необхідні), в умовах існування потреб у взаємодії 
реальної взаємодії не відбувається, якщо хоча б одна з осіб, че-
рез яких і здійснюється міжсекторальна взаємодія, налаштована 
до спільної діяльності негативно або хоча б скептично. Є прикла-
ди, коли зміна чиновника чи лідера НКО призводила до руйну-
вання усталеного співробітництва.

Разом з тим ніяка міжсекторальна взаємодія неможлива, а та-
кож неможлива стійка ідеологічна і ціннісна націленість на таку 
взаємодію, якщо в суспільстві не дозріли умови для вказаної 
взаємодії. Тому вельми важливими представляються соціальні 
основи міжсекторальної взаємодії. Добровольчий (тобто третій, 
некомерційний) сектор почав формуватися на пострадянсько-
му просторі відносно недавно. У силу цього проблема взаємодії 
владних структур та інститутів громадянського суспільства ви-
никла також порівняно недавно. Тому потрібен час, щоб люди 
не тільки навчилися самостійно об’єднуватися, а й своїми зусил-
лями забезпечувати життєздатність організацій та їхній успіш-
ний розвиток, а також співпрацювати з іншими організаціями 
третього сектору. Втім, і сама держава аж ніяк не водночас гідно 
оцінила третій сектор (і це ще питання, чи оцінила взагалі), спри-
ймаючи спочатку некомерційні організації як набридливих про-
хачів: пільг, приміщень, дотацій і т. ін. У всякому разі органи вла-
ди досі подекуди вважають, що НКО можуть вирішувати лише 
дуже прості, так би мовити, вузькі питання соціальної сфери, що 
їм не до снаги масштабні проекти. У такій ситуації ні про яке рів-
ноправне співробітництво мова не йде, та й не може йти. Такий 
стан справ довгий час вважався цілком природним (причому як з 
боку держави, так і НКО), що пояснювалося нерозвиненістю гро-
мадянського суспільства в країні та ще звичним для громадських 
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організацій державним патерналізмом. Крім того, деякі органі-
зації третього сектору спочатку прагнули дистанціюватися від 
органів влади, побоюючись за свою незалежність.

Проте з плином часу кількісне зростання НКО призвело 
до того, що держава (тим більше в умовах гострої соціально-
економічної кризи, дефіциту фінансових коштів) могла надати ту 
чи іншу підтримку далеко не всім некомерційним організаціям. 
Пріоритет віддавався насамперед тим, хто завжди і в усьому по-
годжувався з пропонованими державою програмами (хоча їхня 
доцільність не завжди поділялася суспільством). Це призводило 
до нездорової конкуренції серед організацій третього сектору 
замість злагоджених дій, спрямованих на вироблення належ-
них механізмів розподілу бюджетних ресурсів серед НКО, а та-
кож до того, що число прихильників державної підтримки НКО 
скорочувалося, а сама можливість їхньої взаємодії з владними 
структурами викликала скепсис. Водночас зростала і самостій-
ність багатьох НКО, які залучали до того ж у вигляді додаткового 
джерела фінансування своєї діяльності гранти зарубіжних і між-
народних організацій.

Якісно новий етап у становленні третього сектору, на думку 
дослідників цієї проблематики (В. Хананашвілі, В. Якимець) 
відкривається з середини 1990-х років. Саме тоді проявилася тен-
денція до встановлення співпраці державного та некомерційного 
секторів суспільства, хоча рівень цієї взаємодії помітно відрізняв-
ся в регіональному плані: втім, як і розвиток громадянського 
суспільства, що досить має очаговий характер. У якихось регіонах 
інститути громадянського суспільства більш розвинені, в яки-
хось — менш; точно так само одні регіональні НКО вже налагоди-
ли плідну співпрацю з органами державної влади або органами 
місцевого самоврядування, інші лише прийшли до усвідомлення 
важливості такої діяльності, здійснили перші кроки в цьому на-
прямку. Проте в цей період як на місцевому, так і на державному 
рівнях з’явилися об’єктивні і суб’єктивні умови для міжсекто-
ральної взаємодії, головні з яких полягали в певній розвиненості 
некомерційного сектору в країні. Тоді ж з усією гостротою поста-
ло питання про механізми такої взаємодії та про правову основу 
такої співпраці.

Приблизно одночасно з добровольчим сектором і паралельно 
з ним ставав на ноги і вітчизняний комерційний сектор в умовах 
ринкової економіки. Підприємці активніше і раніше представ-
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ників третього сектору почали співпрацювати з державою, та й 
останньому становлення і успіх бізнесу уявлялися важливим і 
потрібним для розвитку держави. Правда, невміле ставлення дер-
жави до підприємницького сектору призвело до істотного спаду 
виробництва, до скорочення валового внутрішнього продукту 
(ВВП) і, отже, до звуження внутрішнього ринку та до уповільнен-
ня розвитку бізнесу. Але якщо відносини з державою бізнесмени 
почали вибудовувати з перших своїх кроків, то взаємодія з неко-
мерційним сектором їм уявлялася малозначущою, і ці відносини 
носили в основному епізодичний характер. І лише наприкінці 
90-х років XX століття підприємці починають повертатися об-
личчям до НКО, формуючи мережу соціально відповідальних 
бізнес-підприємців.

Для розвитку міжсекторальної взаємодії вельми значущими 
представляються й її правові основи. Разом з тим до цього часу 
спостерігається недостатня урегульованість законодавством 
взаємодії некомерційних організацій і держави, хоча у різних 
нормативно-правових актах України міститься достатньо поло-
жень, які можна інтерпретувати на користь підтримки міжсекто-
ральної взаємодії.

В умовах демократії завдяки співпраці інститутів грома-
дянського суспільства та державних структур вдається вирішу-
вати різні проблеми, що виникають в процесі життєдіяльності 
соціуму. Більшість організацій, що входять до третього сектору, 
ще порівняно молоді, але цілий ряд з них вже не тільки готовий 
до активної взаємодії з державними інститутами, але і вступає 
в співпрацю. Однак моделі такої співпраці перебувають у стадії 
відпрацювання, а законодавче забезпечення такої взаємодії поки 
досить не розроблене. Про різні форми такого роду взаємодії зга-
дується практично у всіх законах, що регулюють діяльність різно-
манітних видів та організаційно-правових форм некомерційних 
організацій, однак загальними фразами. При цьому найчастіше 
йдеться про державну підтримку некомерційних організацій, 
тобто до певної міри не викорінено старий, патерналістський 
підхід. Підтримка держави, звичайно ж, потрібна третьому сек-
тору, але взаємодія не може звестися лише до односторонньої 
підтримки, в чомусь і інститути громадянського суспільства мо-
жуть підтримати державні органи та установи.

Необхідно відзначити, що НКО і державні (місцеві) органи ак-
тивно використовують можливості українського законодавства 
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щодо укладення договорів про співпрацю в тих чи інших сферах, 
що також становить нормативну базу міжсекторальної взаємодії, 
хоча й більш вузьку за колом дотичних осіб, аніж акти, видані ор-
ганами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Сучасна українська держава, в особі своїх органів і посадових 
осіб, поки що повільно виробляє свою єдину позицію стосовно 
взаємодії з третім сектором. НКО багатьма державними особа-
ми та посадовими особами сприймаються або як розважальні 
ігри для дорослих, яким нічим зайнятися, або як спосіб неза-
конного заробітку під прикриттям красивих фраз про суспільне 
служіння. Негативне ставлення певної частини державних служ-
бовців до недержавних некомерційних, в тому числі благодійних, 
організацій викликане також поганою інформованістю про їхню 
роботу і негативним досвідом початку 90-х років, коли певні 
організації, які проголосили себе благодійними, отримували 
пільги в індивідуальному порядку, але насправді користувалися 
пільгами для недобросовісної конкуренції на ринку, а також ви-
користовували їх як один з каналів для легалізації доходів, отри-
маних злочинним шляхом.

Замість того, щоб розібратися в ситуації й навести порядок 
законодавчими засобами, ряд урядових установ віддав перевагу 
виступати проти будь-яких пільг для некомерційних організацій 
взагалі. На щастя, з одного боку, некомерційні організації вияви-
лися досить сильні та компетентні, щоб переконливо роз’яснити 
згубність подібного підходу, а з другого боку, ряд законодавців 
і окремі урядовці зрозуміли важливість проблем, що виника-
ли в зв’язку з цим. Для того, щоб передбачені законодавством 
механізми міжсекторальної взаємодії запрацювали, необхідно 
забезпечення організаційних основ цієї взаємодії. Організацій-
ні основи є органами чи іншими структурованими одиницями 
(наприклад, координаційні ради, групи експертів), спеціально 
створені для реалізації тієї чи іншої технології міжсекторальної 
взаємодії або існуючі в комерційних і некомерційних організа-
ціях, в державних і муніципальних інститутах, але орієнтовані 
на здійснення певних технологічних кроків. Організаційні осно-
ви складають живу тканину міжсекторальної взаємодії.

Міжсекторальна взаємодія спирається і на економічні осно-
ви, під якими маємо на увазі забезпеченість вказаної взаємодії 
матеріальними ресурсами (при цьому матеріальні ресурси ро-
зуміються не тільки як грошові або інші майнові, а й, наприклад, 
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як праця добровольців). Впровадження різних технологій ви-
магає і різного ресурсного забезпечення. Наприклад, здійснен-
ня технології гранту або соціального замовлення неможли-
во без відповідних бюджетних коштів, в той час як технологія 
громадської ради не вимагає майже ніяких ресурсів, окрім 
інтелектуальних.

Територіальні основи також мають значення для міжсекто-
ральної взаємодії, проте це значення не однакове для різних тех-
нологій. Зокрема, територіальні основи безпосередньо пов’язані з 
сутністю такої технології, як фонди територіального розвитку. Що 
стосується таких технологій, як, наприклад, лобіювання або про-
зорий бюджет, то територіальні основи (всеукраїнський рівень або 
місцевий рівень), звичайно ж, впливають певним чином на засто-
сування технології (породжуючи деякі особливості), на викори-
стання якихось технологічних прийомів або, навпаки, на відмову 
від окремих методів, але в цілому сутність зазначених технологій 
залишається незмінною незалежно від територіальних основ.

Питання і завдання:
1. Визначте поняття «міжсекторальна взаємодія».
2. Дайте характеристику трьох секторів відповідно до особ-

ливостей людської діяльності.
3. Графічно покажіть трисекторну модель міжсекторальної 

взаємодії.
4. Які особливості діяльності кожного із секторів у міжсекто-

ральній взаємодії?
5. У чому полягає сутність міжсекторальної взаємодії?
6. Назвіть та схарактеризуйте провідні принципи міжсекто-

ральної взаємодії.
7. Дайте характеристику засад міжсекторальної взаємодії.

Рекомендована література:
1. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной 

России : ученик / под ред. А. С. Автономова [Электронный ресурс] / — М. : 
Фонд НАН, 2003. — 416 с. — Режим доступа : http://www.nan.ru/izdanie.html 

2. Хананашвили Н. Л. Межсекторные взаимодействия в России: настольная 
книга [Электронный ресурс] / Н. Л. Хананашвили, В. Н. Якимец. — М. : 
Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании», 
2000. — 184 с. — Режим доступа : http://www.nan.ru/izdanie.html 

3. Якимец В. Н. Межсекторное социальное партнерство: теория, механизмы, 
технологии, практика : учебное пособие / В. Н. Якимец. — М. : ТАСИС, 2004 
— 128 с.
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Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ

2.1. Моделювання міжсекторальної взаємодії 
у формуванні превентивного виховного 
середовища

У педагогічних дослідженнях чільне місце посідає проекту-
вання, завдяки якому дослідники уявляють процес або явище, 
зазначають план дій для досягнення очікуваного результату 
тощо. Проектування найчастіше здійснюється методом моде-
лювання. Під моделюванням (англ. scientific modelling, simulation) 
розуміють метод дослідження явищ і процесів, який ґрунтується 
на заміні конкретного об’єкта досліджень (оригіналу) іншим, 
подібним до нього (моделлю). Отже, кінцевим результатом моде-
лювання завжди виступає модель.

Відповідно до визначення В. Штоффа, модель — це уявна або 
впроваджувана система, яка відображає об’єкт дослідження і 
здатна його заміщати; її вивчення дає нову інформацію про об’єкт 
дослідження.

У теорії моделювання за останні десятиріччя розроблені різні 
класифікації функцій моделей. Узагальнюючи підходи до цієї 
проблеми, можна виділити такі функції моделі:

інформаційну — дає змогу у процесі побудови моделі й зби-
рання відомостей про її основні складові отримувати нову 
інформацію (на основі аналізу і синтезу) про їхню ґенезу, 
якісні та кількісні характеристики, природу їхніх зв’язків 
між собою і зовнішнім середовищем;
систематизуючу — випливає з природи єдності між мо-
делями, системами (моделюються тільки системні утво-
рення). У процесі створення моделі відбувається добір 
необхідних матеріалів (залежно від типу моделі та її при-
значення), які будуть становити конструктивну основу 
моделі, а також їхня систематизація на певній основі, що 
базується на тій чи іншій концепції;
пізнавальну — дозволяє отримати інформацію 
про параметри, межі використання, наслідки застосуван-
ня, про взаємодію з іншими моделями (системами) у різних 
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умовах, спрямована на отримання даних про особливості 
взаємодії між внутрішніми елементами моделі, на вивчен-
ня певних тенденцій, закономірностей, формулювання 
принципів і вимог щодо ефективного використання цієї 
моделі;
логічну — ілюструє бажаний кінцевий результат її розроб-
лення в інтегрованому формалізованому відображенні. Не-
логічно побудована модель працювати не буде, хоча зовні 
може мати необхідні, але неузгоджені структурні складові;
прогностичну — моделі будуються як можливий взірець 
майбутньої системи, бо сам процес моделювання деякою 
мірою є прогнозуванням наступної діяльності чи будь-якої 
системи;
конструктивну — дозволяє у процесі побудови та апро-
бації моделі визначити основні особливості, умови і техно-
логічне забезпечення її ефективного функціонування;
узагальнюючу — дозволяє отримати інформацію про стан 
готовності системи, що створюється, її надійності, логічної 
узгодженості між головними структурними елементами, 
або про їхні певні протиріччя й недоліки, тобто можливість 
побачити підсумки роботи над моделлю;
нормативну — відображає вимоги до побудови та якостей 
аналогів, які пропонується створити на основі моделі, якщо 
вона аргументовано визнана оптимальною і відповідає ос-
новним критеріям системи чи об’єкта;
ілюстративну — спрямована на те, щоб дати уявлення 
про основні параметри, форми, певні якості, взаємодію між 
конструктивними складовими, їх структуру тощо;
формувально-перетворювальну — полягає у можливості 
практичної перевірки створеного проекту, системи, об’єкта, 
процесу та т. ін., заради чого модель і створювалася.

Для моделювання міжсекторальної взаємодії в умовах пре-
вентивного виховного середовища, як і під час будь-якого мо-
делювання насамперед необхідно визначитися із його метою та 
підібрати відповідні підходи.

Мета моделювання або побудови моделі може полягати 
у з’ясуванні конкретних особливостей діяльності, встановленні 
взаємозв’язків між елементами системи (або іншого об’єкта), 
віднайденні ефективних засобів управління, встановленні 
взаємовигідних взаємовідношень між різними організаціями, 
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установами тощо. Відповідно до визначеної мети обирається 
науковий підхід до побудови моделі досліджуваного об’єкта. 
На конкретних прикладах розглянемо декілька таких підходів та 
визначимо особливості, які мають простежуватися у графічному 
зображенні моделі.

Системний підхід передбачає графічне зображення досліджу-
ваної діяльності як системи. Особливістю цього підходу можна 
назвати поєднання різних елементів, блоків системи в єдине ціле, 
тому що принцип цілісності — один з провідних у системному 
підході. Складовими елементами будь-якої системи (у нашому 
випадку — міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного 
виховного середовища) виступають:

мета розроблення моделі;
наукові підходи, що регламентують методологічну основу 
дослідження та міжсекторальної взаємодії в умовах пре-
вентивного виховного середовища;
принципи, які відповідають науковим підходам та прого-
лошують провідні ідеї, правила, закономірності міжсекто-
ральної взаємодії;
напрями функціонування або діяльності у процесі міжсек-
торальної взаємодії, які уточнюються за допомогою змісту, 
форм і методів;
діагностика або моніторинг змінних конкретних критеріїв, 
індикаторів, показників, рівнів міжсекторальної взаємодії 
тощо;
очікуваний результат міжсекторальної взаємодії.

Діяльнісний підхід допомагає зосередитися на напрямах діяль-
ності загальноосвітнього навчального закладу. У філософському 
словнику діяльність визначається як специфічна форма активно-
го ставлення людини до навколишнього середовища, змістом якої 
є його зміна й перетворення відповідно до мети. З позиції психо-
логії, діяльність означає спрямовану активність, яка реалізує по-
треби суб’єкта. З позиції педагогіки, діяльність — це спосіб буття 
людини в світі, її здатність вносити в дійсність зміни.

Відповідно до діяльнісного підходу обов’язковими елемента-
ми моделі міжсекторальної взаємодії мають бути:

мета міжсекторальної взаємодії;
суб’єкти міжсекторальної взаємодії;
напрями міжсекторальної взаємодії;
зміст міжсекторальної взаємодії;
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форми й методи міжсекторальної взаємодії;
очікуваний результат міжсекторальної взаємодії.

Середовищний підхід підкреслює необхідні умови для до-
сягнення очікуваного результату у міжсекторальній взаємодії. 
Складовими такої моделі мають виступати:

мета міжсекторальної взаємодії;
умови: зміст, форми й методи міжсекторальної взаємодії;
діагностика (моніторинг) показників або індикаторів 
міжсекторальної взаємодії;
результат міжсекторальної взаємодії.

Партнерський підхід передбачає зазначення конкретних 
партнерів у спільній діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу щодо досягнення мети міжсекторальної взаємодії. Тому 
складовими моделі, побудованої за таким підходом, мають бути:

мета міжсекторальної взаємодії;
суб’єкти міжсекторальної взаємодії;
напрями міжсекторальної взаємодії: зміст, форми й 
методи;
очікуваний результат.

Отже, модель міжсекторальної взаємодії, яка побудована 
за будь-яким науковим підходом, має обов’язково містити мету 
та очікуваний результат. Інші складові або елементи моделі 
змінні залежно від мети та обраного наукового підходу.

Практика свідчить, що навчальний заклад, який звертається з 
пропозицією співробітництва, має сформулювати не лише мету, 
а й проблемні завдання, які планується спільно вирішувати. 
На цій основі визначаються групи, що зацікавлені у вирішенні 
цієї проблеми і які потім стануть учасниками процесу (представ-
ники стейкхолдерів, експертів тощо). Стейкхолдери — це групи 
представників, які зацікавлені у вирішенні проблеми та беруть 
участь у роботі. Стейкхолдери, як правило, представляють різні 
сектори, що мають свої характерні ознаки й особливості.

Слід усвідомлювати, що міжсекторальне партнерство в Ук-
раїні перебуває в процесі становлення. Труднощі в його розвитку 
пов’язані з особливостями здійснення приватизації, структур-
ними перекосами в економіці, розподілом національного доходу 
на користь прибутку й на шкоду оплаті праці, здійсненням неолі-
беральної політики управління державою, наявністю перешкод 
у розвитку кожного сектору. У цих умовах педагогічним праців-
никам навчальних закладів важливо розуміти й усвідомлювати 
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завдання кожного із секторів та використовувати можливості 
кожного сектору для вирішення освітніх проблем і нагальних 
питань.

Відомо, що в сучасних умовах некомерційному сектору слід 
підвищити активність і згуртованість, українському бізнесу не-
обхідно дозріти до розуміння вигід соціального інвестування, 
активніше йти на контакт із некомерційним сектором, державно-
му — здійснювати правове, фінансове та територіальне забезпе-
чення щодо вирішення освітніх проблем.

Дослідники зазначають декілька тенденцій щодо реалізації 
моделі міжсекторального партнерства, яке знаходиться лише 
на початковому етапі свого розвитку:

по-перше, здійснюється якісна зміна недержавних неко-
мерційних організацій. Сьогодні НКО перейшли від разових 
локальних акцій до реалізації масштабних соціальних програм і 
проектів, спрямованих також на вирішення освітніх проблем;

по-друге, бізнес повільно, але поступово трансформується 
у соціально відповідальний. Зростання значущості нематеріаль-
них активів призвело до того, що все більше бізнес-організацій 
націлені не тільки на розвиток того чи іншого напряму доб-
родійності, але й на реалізацію більш масштабних коаліційних 
програм у соціальній сфері;

по-третє, поступовий перехід влади від настороженості й 
підозр на адресу НКО до здатності сприймати конструктивні 
громадські ініціативи й можливості вибудовувати ефектив-
не партнерство. Владні структури нині починають розглядати 
взаємодію з некомерційним сектором як одне з важливих зав-
дань, необхідних для успішної реалізації соціальних, зокрема 
освітніх, ініціатив.

Отже, найбільш актуальним на сьогодні постає розбудова кон-
структивної взаємодії між органами державної влади, бізнесом та 
громадськими організаціями в умовах розвитку інформаційного 
суспільства, оскільки через розвиток міжсекторального партнер-
ства громадянське суспільство в Україні реалізує такі функції, 
як поінформування громадськості і вплив на суспільну думку, 
участь в управлінні (реалізація самоврядування), перерозподіл 
національного доходу в благодійну сферу або у більше широко-
му розумінні й у суспільних інтересах. Взаємодія ж усіх конст-
руктивних сил суспільства має ставати загальноукраїнською 
системою.
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Для успішної реалізації міжсекторальної взаємодії необхідно 
запустити механізм, що включає такі складові:

інституціональну — розроблення і прийняття нормативної 
бази, що стимулює міжсекторальне партнерство і розвиток 
забезпечення секторів, організація контролю за виконан-
ням законів і ухвалених рішень;
економічну — захист власності, створення реальних умов 
для вільної діяльності, підвищення рівня та якості жит-
тя населення, скорочення соціальної диференціації, роз-
роблення ефективних механізмів здійснення соціального 
інвестування і розподілу фінансових ресурсів, закріплення 
ринкових відносин у сфері соціального партнерства, облік 
витрат і вигід при реалізації соціального інвестування;
організаційну — стимулювання розвитку некомерційного 
сектору і посилення взаємодії всіх його складових, ство-
рення організацій для реалізації тієї чи іншої технології 
взаємодії секторів;
інформаційну — прозорість інформації щодо розвитку 
ринку соціального інвестування, грантоотримувачів і 
грантодавців;
духовно-психологічну — посилення моральних критеріїв 
у здійсненні реформ, повага до закону і прийнятих соціаль-
них норм.

Взаємодія секторів, заснована на обліку і реалізації цих скла-
дових, не може усунути повністю всіх суперечностей та проблем 
суспільства, але значною мірою здатна їх пом’якшити або сприяти 
вирішенню. Представники кожного сектору по-різному усвідом-
люють свою відповідальність за участь у розв’язанні соціальних 
проблем, мають різні можливості та ресурси для допомоги. Часто 
в них різні уявлення і про природу соціальних проблем. Однак, 
незважаючи на всі розходження і суперечності, співробітництво 
є необхідним: ні держава, ні бізнес, ні громадськість не можуть 
«поодинці» вирішити важливі освітні проблеми та забезпечити 
рівний доступ до якісної освіти мешканцям місцевих громад.

Держава контролює загальні умови розвитку в напрямі мо-
дернізації суспільства (розвиток інституціонального середови-
ща й інфраструктури, сприятливих для бізнесу та НКО, надан-
ня адекватних сучасному стану суспільства державних послуг, 
розроблення і використання механізму рівноправного діалогу 
держави, бізнесу та НКО, подальший розвиток процесів демо-
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кратизації суспільства, проведення макроекономічної політики, 
спрямованої на модернізацію на основі інновацій).

Бізнес контролює задоволення матеріальних потреб (роз-
ширення внутрішнього ринку країни, реалізацію соціальної 
відповідальності фірм на місцях, підтримання чесної, сумлінної 
конкуренції, створення продукції, конкурентоспроможної 
на світових ринках).

НКО контролюють задоволення соціальних і духовних по-
треб (виявлення конкретних і найбільш важливих потреб, визна-
чення слабко захищених груп населення і надання їм допомоги, 
стимулювання ініціативи на місцях і залучення всіх громадян 
у суспільну діяльність, розвиток і використання творчого по-
тенціалу всіх груп населення).

За характером взаємодії органів влади й управління з НКО, 
моделі міжсекторальної взаємодії можна умовно розбити на три 
типи:

1) патерналістський — органи влади надають підтримку 
ініціативі громадськості, лише переконавшись, що майбутній 
захід для них безпечний і що організатори демонструють абсолют-
ну лояльність керівництву міста / регіону. Незважаючи на деяку 
маніпулятивність цієї моделі залучення громадян до обговорен-
ня і вирішення проблем, має значення вже сам факт усвідомлено-
го інтересу НКО до соціально-економічного, суспільно важливо-
го розвитку регіону і початок діалогу з цих питань. Таким чином, 
у регіонах, де з боку НКО відсутнє активне та конструктивне 
опонування політиці місцевого керівництва, а регіональна влада 
звикла керувати громадянським суспільством, такі прецеденти 
цілком можуть стати добрим стартом для посилення впливу гро-
мадських структур у сфері соціально-економічного та гуманітар-
ного розвитку регіону.

2) «скептична увага» (з боку влади до громадських ініціатив). 
Ця модель характеризується слабким представництвом на захо-
дах НКО депутатів і чиновників, які із-за нерозуміння суті й мож-
ливостей громадської участі безпосередньо у процесі підготовки 
та проведення заходів практично не беруть в них участь. Однак 
до самої події, як до прецеденту, органи влади ставляться з дея-
ким інтересом: насамперед їм небайдуже, які інтереси переслідує 
організована громадськість в бюджетному процесі; по-друге, де-
які використовують слухання як можливість для власного PR 
або формування у громадських організацій уявлень про поточ-
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ну ситуацію з бюджетом, вигідних для влади. Все це, звичайно, 
не виключає, існування окремих фактів неупередженого інфор-
мування громадськості співробітниками адміністрації та їхньо-
го прагнення до відкритого рівного діалогу з НКО, але це швидше 
виключення. Після разового факту для НКО актуальним постає 
завдання закріплення результатів проведеного заходу через 
постійні контакти з представниками влади та послідовну роботу 
з конкретного втілення в життя механізмів громадської участі.

3) «партнерство» — місцева адміністрація активно йде на-
зустріч ініціативній групі щодо вирішення соціально-культурних 
проблем у регіоні, надаючи не тільки адміністративну підтримку 
(хоча й це дуже важливо), але також виявляє зацікавленість у ре-
альному включенні громадськості в обговорення значущих про-
блем, враховує думку громадськості під час формування місцево-
го бюджету. Така модель зустрічається там, де з боку керівництва 
міста / регіону є розуміння, що ідея громадської участі у соціаль-
них процесах є конструктивною і здатна принести позитивний 
ефект.

Безперечно, що ці три моделі міжсекторальної взаємодії не ви-
черпують усіх можливих нюансів реальної практики взаємодії 
суспільства і влади; величезне значення при обранні певної мо-
делі має регіональна специфіка, у тому числі щодо стану й роз-
витку освіти.

Не дивлячись на розбіжності у моделях, розбудову партнер-
ства варто розпочинати за таким алгоритмом (табл. 1).

Таблиця 1
12 кроків на шляху розбудови партнерства

1. Оцінювання ситуації. Дослідження та розуміння проблеми, збір 
інформації, консультування із зацікавленими сторонами та потен-
ційними донорами й організаціями, що надають ресурси, формуван-
ня загальної картини / бачення партнерства

2. Визначення партнерів. Визначення потенційних партнерів, за не-
обхідності — вмотивовування до спільної роботи 

3. Побудова взаємодії. Вибудовування партнерської робочої взаємо-
дії за рахунок погодження цілей, завдань та провідних принципів 
партнерства

4. Планування. Планування партнерської діяльності, початок розроб-
лення проекту 

5. Управління. Створення організаційної структури для управління 
партнерством у певний період
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6. Забезпечення ресурсів. Визначення потреби в фінансових та інших 
ресурсах, їх мобілізація 

7. Реалізація. Виконання затвердженого плану-графіку для досягнен-
ня очікуваних результатів 

8. Вимірювання результатів. Оцінка результатів, звітність та моні-
торинг досягнення намічених завдань 

9. Оцінка партнерства. Оцінка впливу партнерської взаємодії 
на організації-партнери. Обґрунтування доцільності пошуку нових 
партнерів 

10. Доопрацювання. Перегляд і погодження партнерства, програм (и) 
або проекту в контексті отриманого досвіду

11. Створення інституційної основи. Створення відповідних струк-
тур та механізмів для партнерської взаємодії з метою забезпечення 
тривалої та послідовної взаємодії

12. Продовження або завершення. Забезпечення подальшої партнер-
ської взаємодії або завершення спільної діяльності

Питання і завдання:
1. Назвіть підходи, які можна застосовувати для побудови 

моделі міжсекторальної взаємодії. Дайте їх порівняльну 
характеристику.

2. Охарактеризуйте функції моделі міжсекторальної 
взаємодії.

3. На які три групи можна розбити моделі міжсекторальної 
взаємодії відповідно до характеру взаємодії?

4. Наведіть алгоритм розбудови міжсекторальної взаємодії 
та дайте коротку характеристику кожного з етапів.

Рекомендована література
1. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной 

России : ученик / под ред. А.С. Автономова [Электронный ресурс] / — М. 
: Фонд НАН, 2003. — 416 с. — Режим доступа: http://www.nan.ru/izdanie.
html 

2. Теннисон Р. Практическое руководство по партнерству / Роз Теннисон. 
— М. : Международный форум лидеров бизнеса (МФЛБ), Глобальный аль-
янс по улучшению питания (ГАУП), 2003. — 67 с.

3. Хананашвили Н.Л. Межсекторные взаимодействия в России: настольная 
книга [Электронный ресурс] / Н.Л. Хананашвили, В.Н. Якимец. — М. : 
Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании», 
2000. — 184 с. — Режим доступа : http://www.nan.ru/izdanie.html 

4. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: теория, механизмы, 
технологии, практика : учебное пособие / В.Н. Якимец. — М. : ТАСИС, 2004 
— 128 с.
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2.2. Форми і механізми міжсекторальної взаємодії 
в освіті

Міжсекторальна взаємодія навчального закладу з іншими 
зацікавленими установами й особами може набувати різних 
форм і здійснюватися на різних рівнях:

партнерство всередині системи освіти поміж соціальних 
груп професійної спільності (батьківська рада, учнівська 
рада, піклувальна рада);
партнерство працівників навчального закладу з представ-
никами інших сфер (установ охорони здоров’я, закладів 
культури, фізичної культури і спорту, громадських ор-
ганізацій, органів управління освітою, соціальних служб 
тощо);
партнерство зі спонсорами, благодійними організаціями 
(комерційні структури, некомерційні організації, засоби 
масової інформації тощо).

Для того щоби зрозуміти, як максимально повно використати 
потенціал міжсекторальної партнерської взаємодії, адміністрації 
конкретного навчального закладу необхідно чітко усвідомити 
власну місію й цінності, цілі розвитку й можливості залучення 
соціальних партнерів для їхнього досягнення; володіти мето-
дами, формами, технологіями організації діалогової взаємодії з 
соціальними партнерами; передбачати можливі результати парт-
нерства для розвитку закладу, підвищення якості освітніх по-
слуг (орієнтування на позитивний результат спільної діяльності 
— удосконалення процесу соціального й особистісного розвитку 
учня, створення превентивного виховного середовища навчаль-
ного закладу тощо).

Оскільки партнерство як вид соціальної взаємодії передбачає 
залучення до одного й того ж процесу різних сторін та їхню участь 
на усіх ступенях діяльності — від планування до оцінки резуль-
тату — на цьому рівні взаємодії надзвичайно необхідним постає 
наявність координуючого органу. Аналіз науково-педагогічної 
літератури з даного питання й досвід соціального партнерства 
навчальних закладів дають нам можливість зробити висновок 
про те, що на практиці розроблені й реалізуються переважно 
наступні організаційно-координаційні форми соціального парт-
нерства в освіті:
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піклувальна рада, що не має статусу юридичної особи і 
діє на основі Статуту загальноосвітнього навчального 
закладу;
піклувальна рада як самостійна юридична особа — у ви-
гляді некомерційного партнерства, фонду;
рада партнерів навчального закладу — громадська, неко-
мерційна організація, що об’єднує на добровільних заса-
дах фізичних та юридичних осіб, зацікавлених у реалізації 
освітніх потреб закладу (наприклад, Асоціація випуск-
ників, науково-методичні центри, громадські організації);
ресурсний центр соціального партнерства на базі загаль-
ноосвітнього навчального закладу;
територіальна міжвідомча координаційна рада, яка керує 
розробленням та реалізацією спільних цільових програм, 
проектів тощо;
рефлексивний семінар для підвищення рівня суб’єктності 
партнерів;
ресурсний центр соціального партнерства, який сприяє 
інтеграції соціальних можливостей соціуму тощо.

Для освіти важливими формами міжсекторальної взаємодії є 
різні форми громадської участі громадян і організацій у розроб-
ленні освітньої політики навчального закладу, ухваленні та ре-
алізації рішень органів управління освітою, а також у здійсненні 
контролю за їхньою реалізацією.

Отже, можна називати безліч форм громадської участі, 
найбільш відомі з них насамперед розрізняються за формою 
акцій спільної участі й можуть бути об’єднані у 5 блоків-груп:

1-а група — «публічні форми»;
2-а група — «експертні форми»;
3-а група — «непублічні форми»;
4-а група — «форми прямої участі»;
5-а група — «непрямі форми».

1-а група форм громадської участі — «публічні форми» — 
участь в публічних дискусіях, зустрічах і кампаніях у ЗМІ, різні 
форми реклами й агітації:

організація окремих громадських слухань з проблеми;
створення системи регулярних громадських обговорень 
проблем, у т. ч. у формі «палат»;
участь у відкритих депутатських (виконавчої влади) 
слуханнях;
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делегування представників до комісій і рад органів влади, 
що приймають рішення (або провідні конкурси, або реко-
мендаційні) (експертні, консультативні, громадські й тому 
подібне; до «робочих груп», у «громадські помічники», 
у «радники» і тому подібне) та їхня подальша участь у роз-
гляді чи вирішенні проблем;
публічне звернення до депутатів і представників вико-
навчої влади з актуальних проблем на зборах і сходах, 
зустрічах і прийомах;
використання законних прав на висловлювання думок, 
проведення пікетів, мітингів, ходів, демонстрацій, ініціація 
і проведення зборів, сходу громадян, публічні «петиційні» 
кампанії, видання і розповсюдження інформаційних ма-
теріалів, брошур, газет, листівок, плакатів, соціальну рек-
ламу і тому подібне;
публічне залучення представників влади до діяльності гро-
мадських організацій, у т. ч. зборів, конференцій, семінарів, 
наглядових рад і таке інше (відповідно до законів і норм, 
а також до статуту цих організацій);
окремі публікації в ЗМІ з актуальних проблем (у т. ч. «інтер-
активні дебати»);
кампанія в ЗМІ з актуальних проблем (у т. ч. постійна 
рубрика).

2-а група форм громадської участі — «експертні форми» — 
громадська експертиза, пропозиція владі професійних рекомен-
дацій, проектів рішень, соціальних та інших програм, освітніх 
програм для представників влади:

незалежний аналіз з окремої проблеми (у т. ч. у формі «гро-
мадської експертизи»), запропонований громадськості і 
безпосередньо владі;
регулярний комплексний незалежний аналіз проблемних 
процесів;
пропозиція владі проектів нормативно-правових актів, 
програм і таке інше (у т. ч. у рамках «народної нормотвор-
чої ініціативи»);
адаптація (короткий загальнодоступний виклад) про-
блем і всіх обговорюваних шляхів їх вирішення (у т. ч. 
альтернативних);
незалежний моніторинг реалізації актуальних рішень вла-
ди, виявлення фактів порушень цих рішень (у т. ч. їхнє не-
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виконання) представниками влади, запропонований гро-
мадськості і безпосередньо владі;
ініціація і використання результатів соціологічних 
досліджень, що виявляють громадську думку й інтереси ви-
борців, для впливу на вирішення владою певних проблем;
сприяння підвищенню кваліфікації депутатів і представ-
ників виконавчої влади (у т. ч. у рамках програм «грома-
дянської освіти»).

3-а група форм громадської участі — «непублічні форми» — 
звернення до представників влади, звернення до суду і т. ін.:

листи депутатам і представникам виконавчої влади із 
зверненнями;
збір підписів під зверненнями до депутатів і представників 
виконавчої влади з проблем;
використання приймалень органів і представників влади, 
«громадських» приймалень, «гарячих телефонів» і тому 
подібне;
законний комплекс непублічних контактів представника-
ми органів влади (надання документів і актуальної інфор-
мації, її адаптація, зустрічі з експертами і лідерами гро-
мадської думки і т. ін., «лобістська кампанія»);
звернення до представників вищих гілок влади («через го-
лову» представників влади, що безпосередньо відповіда-
ють за вирішення проблеми);
звернення до контролюючих і правоохоронних органів;
судовий і законний позасудовий «захист громадських інте-
ресів» і законних приватних інтересів. Ініціація та участь 
у судових процесах (у т. ч. як представники).

4-а група форм громадської участі — «форми прямої участі» 
— власне реальна участь у реалізації соціального замовлення, 
грантів, проектів, програм влади:

участь НКО в конкурсах з розміщення замовлення, що 
фінансується з бюджету (соціального замовлення, соціаль-
ного гранту);
координація програм і об’єднання ресурсів НКО й органів 
влади, у т. ч. внесок частини програм соціального волонтер-
ства і «громадянської освіти» у безпосередню реалізацію 
рішень влади.

5-а група форм громадської участі — «непрямі форми» — 
побічні дії:
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разові коаліційні дії (контакти, обмін інформацією, взаємне 
сприяння підвищенню кваліфікації і координація дій) 
різних груп громадськості при організації впливу на владу 
з окремої проблеми;
створення і робота (до досягнення результату) стійких ко-
аліцій для впливу на владу з актуальних проблем;
формування стійких місцевих громадських центрів, що 
забезпечують міжсекторальне соціальне партнерство й 
«експертні форми» громадської участі («Think», або «Моз-
кові трести», або «Фабрики думки», або Центри публічної 
політики і тому подібне);
система підготовки і просування у владу осіб, орієнтованих 
на міжсекторальне соціальне партнерство і здатних зберег-
ти у владі цю орієнтацію, а також система використання 
на благо громадськості експертних можливостей осіб, що 
гідно покинули владні органи;
використання кампаній по виборах і референдумах для не-
прямого впливу на вирішення проблем і характер стосунків 
владою.

Можливе виокремлення й інших форм громадської участі. 
Найбільш результативним для повноцінного вирішення великих 
і складних проблем є, як правило, використання довготривалого 
комплексу заходів, що містять різні форми участі (з обов’язковим 
використанням «експертних форм»).

У таблиці 2 представлені можливі форми діалогу громадських 
організацій із загальноосвітнім навчальним закладом.

Таблиця 2
Форми діалогу громадських організацій із
загальноосвітнім навчальним закладом

«ПУБЛІЧНІ ФОРМИ»
Участь у публічних дискусіях, зустрічах і кампаніях у ЗМІ,

інші форми реклами й адвокації
1 Організація окремих громадських слухань з проблеми формування 

превентивного виховного середовища навчальних закладів та пре-
вентивного виховного простору місцевої громади. 

2 Участь у відкритих депутатських слуханнях з проблем освіти 
взагалі й життєдіяльності ЗНЗ зокрема, що проводяться місцевою 
виконавчою владою.
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3 Делегування представників до складу органів, що ухвалюють 
рішення (або проводять конкурси, або рекомендаційні), комісій і 
рад органів влади (експертні, консультативні, «громадські» й т. ін., 
до «робочих груп», на посади «громадських помічників», «радни-
ків» й т. ін.) та їхня участь у розгляді й вирішенні проблем. 

4 Публічне звернення до депутатів і представників виконавчої влади 
з проблем навчання, виховання і розвитку учнів ЗНЗ на зборах, 
зустрічах і прийомах. 

6 Використання законних прав на висловлення думок, ініціювання й 
проведення зборів, публічних «рекламних» / адвокаційних кампа-
ній, видання й поширення інформаційних матеріалів, брошур, газет, 
листівок, плакатів, соціальної реклами й т. ін. 

7 Публічне залучення представників громадських організацій до ді-
яльності навчального закладу, у т. ч. збори, конференції, семінари, 
опікунські ради тощо (відповідно до законів та інших нормативних 
актів, а також — до статутів навчальних закладів). 

8 Окремі публікації у ЗМІ з проблем формування превентивного 
виховного середовища навчального закладу (у т. ч. «інтерактивні 
дебати»). 

9 Системна кампанія у ЗМІ з проблем формування превентивного ви-
ховного середовища навчального закладу (у т. ч. постійна рубрика). 

«ЕКСПЕРТНІ ФОРМИ»
Громадська експертиза, пропонування адміністрації ЗНЗ професійних 
рекомендацій, проектів рішень, соціальних проектів, освітніх програм

для педагогів, учнів та їхніх батьків. 
1 Незалежний разовий аналіз з окремої проблеми (у т. ч. у формі 

«громадської експертизи»), запропонований громаді чи безпосеред-
ньо адміністрації ЗНЗ. 

2 Регулярний комплексний незалежний аналіз проблемних процесів. 
3 Пропонування адміністрації ЗНЗ проектів нормативно-правового 

забезпечення життєдіяльності ЗНЗ (Статут, угоди про співпрацю, 
Правила внутрішньошкільного розпорядку, положення про окремі 
органи шкільного самоврядування тощо); програм і соціальних 
проектів. 

4 Адаптація аналітичних матеріалів (коротке загальнодоступне 
викладення) проблем й усіх шляхів їхнього вирішення, що у них 
пропонуються (у т. ч. — альтернативних). 

5 Незалежний моніторинг реалізації ЗНЗ актуальних програм і 
проектів (загальнодержавних, регіональних, власних), виявлення 
бар’єрів і перешкод у їхньому впровадженні (у т. ч. причин неви-
конання) сторонами-партнерами, запропонований громадськості й 
безпосередньо адміністрації ЗНЗ. 

6 Ініціювання й використання результатів соціологічних досліджень, 
спрямованих на виявлення громадської думки й інтересів батьків та 
мешканців місцевої громади, для коригування дій сторін-партнерів 
щодо вирішення проблем з формування превентивного виховного 
середовища ЗНЗ. 
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7 Сприяння підвищенню професійної кваліфікації педагогів і педаго-
гічної компетентності батьків й осіб, що ухвалюють рішення (пред-
ставників органів місцевого самоврядування, депутатів і органів 
місцевої влади), у т. ч. в рамках програм «громадянської освіти», 
тренінгів і навчальних семінарів. 

«НЕПУБЛІЧНІ ФОРМИ»
Звернення до представників влади чи соціально відповідального бізнесу.

1 Листи депутатам і представникам органів місцевої виконавчої вла-
ди зі зверненнями і клопотаннями. 

2 Збір підписів під зверненнями до депутатів і представників органів 
місцевої виконавчої влади з проблем розбудови превентивного 
виховного середовища ЗНЗ. 

3 Використання приймалень органів місцевої виконавчої влади, «гро-
мадських» приймалень, «телефонів довіри», «гарячої лінії» тощо. 

4 Законний комплекс непублічних контактів з представниками ор-
ганів місцевої влади (надання документів й актуальної інформації, 
її адаптація, зустрічі з експертами та лідерами громадської думки 
тощо; «лобістська / адвокаційна кампанія»). 

5 Звернення до представників вищих інстанцій з владної вертикалі 
(«через голову» органів влади, які безпосередньо причетні до вирі-
шення / не вирішення проблеми). 

6 Звернення до контролюючих чи правоохоронних органів з метою 
не судового захисту громадських інтересів. 

«ФОРМИ ПРЯМОЇ УЧАСТІ»
Пряма участь у виробленні шкільної політики, реалізації соціального замо-

влення, програм, проектів, грантів у т. ч. державних програм.
1 Фінансова участь НКО у реалізації соціального замовлення, про-

грами чи гранту, що сприяють формуванню превентивного вихов-
ного середовища ЗНЗ

2 Участь НКО у реалізації соціального замовлення, програми чи гра-
нту з формування превентивного виховного середовища ЗНЗ, що 
фінансується з бюджету

3 Координація програм й об’єднання ресурсів НКО та органів місце-
вої влади, у т. ч. внесок частини програм волонтерства й «громадян-
ської освіти» у безпосередню реалізацію рішень адміністрації ЗНЗ з 
формування превентивного виховного середовища. 

4 Утворення або входження до складу піклувальної ради і / або ради 
навчального закладу

«ДОТИЧНІ ФОРМИ»
(опосередковані дії)

1 Разові спільні дії (контакти, акції, обмін інформацією, взаємне 
сприяння підвищенню спроможності й координація дій) представ-
ників усіх трьох секторів (державного, громадського і бізнесу) при 
реалізації програм і проектів розбудови превентивного виховного 
середовища ЗНЗ. 
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2 Створення й налагодження роботи (до досягнення результату) 
стійких коаліцій (міжсекторальних робочих / ініціативних груп) 
для забезпечення реалізації програм і проектів з формування преве-
нтивного виховного середовища ЗНЗ. 

3 Утворення постійно діючих місцевих громадських центрів, що 
забезпечують міжсекторальне соціальне партнерство й «експертні 
форми» громадської участі («Think tank», або «Фабрики думок», 
або Інформаційно-ресурсні центри тощо). 

Підводячи підсумки, можна визначити ще такі можливі фор-
ми міжсекторальної взаємодії:

спільна розробка стратегій і програм профілактики про-
блемних питань;
створення міжсекторальної ініціативної групи / міжсекто-
ральної робочої групи (МІГ/МРГ);
взаємні консультації при розробці планів, консультування 
з педагогічних, соціальних, психологічних, правових пи-
тань і др.;
переговори при вирішенні конкретних питань з метою 
зближення позицій і вироблення компромісних рішень;
громадські слухання з питань освіти;
тематичні дослідження, семінари, брифінги;
підготовка інформаційних матеріалів і взаємне 
інформування;
презентаційні та навчальні семінари-тренінги;
захист і реалізація соціальних проектів;
майстер-класи;
адресна допомога;
внесення пропозицій з удосконалення системи міжсекто-
ральної взаємодії до органів місцевого самоврядування.

Усі форми громадської участі включають етапи підготовки, 
реалізації й освоєння результатів.

Підготовка складається з ініціації громадської участі з акту-
альної проблеми, формування організаційної структури і джерел 
ресурсів, змістовної підготовки, організаційної підготовки, роз-
повсюдження інформації, залучення учасників, представників 
ЗМІ і влади. 

Реалізацію можна назвати «акцією громадської участі», саме 
вона є «вістрям» комплексу дій громадськості з впливу на владу 
для вирішення певної проблеми.
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Освоєння результатів включає: аналіз акції громадської 
участі, реакції на неї ЗМІ і суспільства; розповсюдження не-
обхідної інформації; аналіз дій влади з вирішення проблеми та її 
реакцію на акцію громадської участі; а також ухвалення рішення 
організаторами й учасниками про подальші дії.

Етапи реалізації різних форм міжсекторальної взаємодії на-
лежать до їхнього технологічного забезпечення, про що йдеться 
у розділі 2 цього посібника.

Механізми самоконтролю
Під час міжсекторальної взаємодії можуть створюватися 

власні доволі різноманітні механізми самоконтролю. Найчастіше 
вони спираються на самокритичні погляди сторін-партнерів 
у «моральне дзеркало», наприклад, посередництвом соціаль-
ного аудиту. В інших випадках мова може йти про зовнішній 
громадський контроль і громадський моніторинг за діяльністю 
навчального закладу шляхом співвіднесення й порівняння про-
голошених цілей з практичною діяльністю щодо формування 
ПВС.

Це порівняння можуть робити колеги-освітяни з відділів 
(управлінь, департаментів) освіти чи методичних кабінетів при 
них. Інколи цим займаються асоціації чи коаліції на кшталт 
Асоціації випускників ЗНЗ. У більш складних випадках функцію 
«watchdog» (сторожової собаки) можуть виконувати специфічні 
посередники: засоби масової інформації, активні члени місцевої 
громади, науковці, експерти, міська громада шляхом запровад-
ження публічних звітів, аналізу й зворотного зв’язку.

Найпростіший — соціальний аудит, який, по суті, є само-
аналізом, що здійснюється з ініціативи ЗНЗ. Соціальний аудит — 
це процес, який допоможе навчальному закладу підбити підсум-
ки соціально-педагогічної діяльності, оцінити їх для того, щоб 
згодом поліпшити. Він надає можливість показати усім реаль-
ним і потенційним партнерам силу соціально-виховного впливу 
ЗНЗ та суспільно значущі результати й ефекти формування його 
превентивного виховного середовища. Його мета — час від часу 
оцінювати, як втілюються на практиці проголошені цілі міжсек-
торальної взаємодії й виконується розроблена програма спільної 
діяльності з формування превентивного виховного середовища.

Процесуально здійснення соціального аудиту може проходи-
ти 8 наступних кроків (за Пірсом, 1996):
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1. Осмислення сутнісних характеристик і необхідності: по-
шуки відповідей на питання «Що таке соціальний аудит? Чи хо-
чемо ми його провести? Які його основні принципи? Що ми вже 
зробили для його проведення?»

2. Чітке планування мети і завдань аудиту: визначення ор-
ганізаційних і соціальних цілей та детальний опис програми за-
ходів щодо їх досягнення.

3. Виявлення стейкхолдерів: упорядкування списку ор-
ганізацій, установ, закладів і узгодження з ними порядку отри-
мання від них необхідної для аудиту інформації та отримання 
консультацій.

4. Визначення маркерів (benchmarks): вирішення, які індикато-
ри й показники дозволять якісно описати діяльність з формуван-
ня превентивного виховного середовища ЗНЗ і яку інформацію 
слід збирати.

5. Упорядкування системи «соціальної бухгалтерії»: навчання 
осіб, які будуть здійснювати соціальний облік й оцінювати його 
результати.

6. Збір і обробка інформації: накопичення необхідної якісної 
інформації на кінець року (або визначеного етапу, періоду); аналіз 
і оцінка матеріалів соціального обліку; підготовка узагальненої 
«соціальної звітності».

7. Створення груп експертів і контролерів: утворення за ви-
значеними критеріями відбору групи експертів; віднайдення кон-
тролера аудиту, надання йому матеріалів «соціальної звітності» 
для оцінювання й перевірки.

8. Аналіз висновків й вироблення рекомендацій: осмислення ре-
зультатів «соціальної звітності»; формулювання висновків щодо 
того, як використати результати аудиту; визначення нових цілей, 
розроблення більш ефективних стратегій і технологій, оновлен-
ня (у разі потреби) форм і методів діяльності.

Питання і завдання:
1. Які форми міжсекторальної взаємодії найчастіше викори-

стовуються на практиці?
2. Охарактеризуйте провідні організаційно-консультативні 

форми міжсекторальної взаємодії в освіті?
3. Охарактеризуйте форми діалогу навчального закладу з 

бізнесовими та громадськими структурами.
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4. Яку форму міжсекторальної взаємодії можна рекоменду-
вати навчальним закладам?

5. Наведіть алгоритм розбудови міжсекторальної взаємодії 
на прикладі навчального закладу та некомерційної 
організації.

6. Відпрацюйте організацію і проведення першої зустрічі 
стейкхолдерів. Для цього уважно ознайомтеся із практич-
ними рекомендаціями.

Практичні рекомендації: перша зустріч.
Особливу увагу слід приділити розробленню програми 

зустрічі і правил, за якими мають діяти учасники.
Основна порада для правильної підготовки першої зустрічі: 

під час розроблення програми зауважте такі питання:
Чому відбувається зустріч і хто є ініціатором її організації?
Що Ви очікуєте від цієї зустрічі і що очікують запрошені?
Чого вони очікують від співробітництв?
Яку користь у формуванні ПВС може принести співпраця?
Які переваги і недоліки міжсекторальної взаємодії?
Чи є людина, яка може допомогти, але на зустрічі її немає?
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2.3. Технології міжсекторальної взаємодії в освіті

Під технологією розуміють сукупність взаємопов’язаних і 
вибудованих у певній послідовності методів виробництва чого-
небудь, а також науковий опис цього. При цьому виробництво 
розглядається не тільки як виготовлення матеріальних пред-
метів або як побудова розумових конструкцій, але і як покрокове 
здійснення деяких заходів для досягнення поставлених цілей.

Технологія — термін грецького походження. Обидва слова, з 
яких він складається, запозичені з давньогрецької мови (τεχνη 
— техно — мистецтво, майстерність, вміння; і λογοζ — логос — 
слово, поняття, міркування, розум). Хоча про технології при-
наймні у сфері матеріального виробництва можна говорити з 
самого початку розвитку людини як суспільної істоти, проте 
повною мірою вивчення, розробка і застосування технологій 
починаються в епоху масового виробництва. З ускладненням 
виробництва вивчення і розробка технологій ставали значу-
щою і перспективною справою. Поступово технології почали 
застосовуватися не лише у процесі виготовлення продукції; а й 
у процесі управління людьми. Таким чином, ще у першій поло-
вині XX століття було створено підґрунтя для технологічного 
підходу до соціальних процесів.

Соціальну технологію можна визначити як стандартний ком-
плекс методично описаних і практично впроваджених дій та/або 
процедур, об’єднаних у певній послідовності або сполученні, що 
дозволяє отримувати помітний результат у соціальній сфері.

Соціальні технології існують досить давно. Здавна люди пе-
редавали знання та інформацію у вигляді досвіду від покоління 
до покоління. При цьому користувалися тими чи іншими тех-
нологіями, які в більшості випадків були досить простими, та й 
самі соціальні зв’язки не вимагали технологізації, бо могли бути 
засвоєні інтуїтивно або емпірично. Соціальний прогрес був мож-
ливий на основі дотримання правил, приписів, традицій, куль-
турних зразків, заснованих на минулому досвіді, тобто на основі 
традиційних процедур і операцій, якими керувалися у прак-
тичній діяльності.

Сьогодні соціальні технології виступають насамперед як 
інтелектуальний ресурс, його використання дозволяє не тільки 
вивчати і передбачати різні соціальні зміни, а й активно вплива-
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ти на практичне життя, отримувати прогнозований соціальний 
результат.

Технологічний підхід отримав значне поширення в соціаль-
ній сфері суспільства. Завдяки його застосуванню при менших 
ви тратах можна досягти більш високих результатів у спільній 
діяльності людей. Світовий досвід свідчить, що за допомогою 
соціальних технологій можна своєчасно вирішувати соціальні 
проблеми й конфлікти, знімати соціальну напругу, запобігати 
катастрофам, блокувати ризикові ситуації, приймати оптималь-
ні управлінські рішення, особливо у кризових обставинах.

Виходячи з такого трактування соціальних технологій, тех-
нології міжсекторальної взаємодії визначаються як сукупність 
взаємопов’язаних і вибудованих у певній послідовності методів 
вирішення соціальних проблем шляхом реалізації контактів між 
інституціями, що сформувалися в різних галузях практичної 
діяльності людини.

Найбільш повний описовий перелік технологій міжсекто-
ральної взаємодії, які використовуються, зокрема, і в освіті, на-
водиться у посібнику «Социальные технологии межсекторного 
взаимодействия в современной России» под ред. А. С. Автоно-
мова (2003). Серед інших автори надають явну перевагу таким 
технологіям:

Прозорий бюджет
Громадські слухання
Соціальне замовлення
Фонди територіального розвитку
Гранти
Ярмарок некомерційних організацій та соціальних 
проектів
Діяльність громадських рад
Лобіювання
Освітні технології

Кожна із зазначених технологій характеризується авторами 
змістовно і організаційно, наприклад:

Технологія «Прозорий бюджет»
Технологія прозорого бюджету — це комплекс дій, який дозво-

ляє фахівцям з різних установ і організацій здійснювати громад-
ську участь у бюджетному процесі, що сприяє підвищенню його 
ефективності і досягненню кращого соціального ефекту.
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Для освіти технологія прозорого бюджету важлива з позиції 
контролю за формуванням бюджету в освітній галузі та його ви-
тратами, особливо на рівні місцевих громад.

В останнє десятиліття XX століття і на початку XXI століття 
у світі чітко проявилася тенденція відкритості та прозорості дер-
жавного управління, характерна для більшості держав, у тому 
числі й для тих країн, де порівняно недавно почалися демокра-
тичні перетворення. Прозорість розглядається як основна умова 
відкритості рішень владних структур, становлення демократії.

Так як бюджет в усіх країнах — головний політичний і фінан-
совий інструмент державної політики, такі тенденції виявля-
ються насамперед у бюджетній сфері. Інтерес до підвищення 
прозорості бюджету і бюджетного процесу мають різні суб’єкти: 
міжнародні фінансові інститути, представники законодавчої та 
виконавчої влади, населення і, головним чином, його соціально 
активна частина, яка об’єднується в некомерційні організації 
(НКО) і представляє в бюджетному процесі інтереси певних 
груп населення, зокрема учнів та їхніх батьків. При цьому різні 
суб’єкти можуть мати різноспрямовані цілі (забезпечення рівно-
го доступу до якісної освіти, обґрунтованість кредитів, форму-
вання превентивного виховного середовища навчального закла-
ду і виховного простору місцевої громади, зменшення корупції 
тощо). Саме тому для навчальних закладів важливими цілями 
є контроль за витрачанням бюджетних коштів у місцевих гро-
мадах, отримання коштів з бюджету та залучення інвестицій 
для покращення життєдіяльності закладу.

Прозорість дозволяє реалізувати право громадськості 
на інформацію про бюджет і врахувати її точку зору в кінцевих 
рішеннях щодо бюджету (освітні пріоритети, розподіл ресурсів). 
Прозорість підвищує довіру економічних суб’єктів, населення та 
інститутів громадянського суспільства до влади, оскільки в цьо-
му випадку вони краще розуміють її політику, більше довіряють 
їй, що створює передумови для суспільної злагоди. Прозорість і 
громадська участь сприяють підвищенню ефективності витра-
чання бюджетних коштів та соціальної політики загалом.

Прозорість підвищує відповідальність виконавчої влади 
за розробку і виконання бюджету, оскільки посилюється мож-
ливість контролю з боку законодавчої влади та громадськості 
за якістю прийнятих щодо бюджету рішень та його виконан-
ням. Прозорість створює передумови для контролю за цільовим 
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і раціональним витрачанням коштів бюджету й тому є одним з 
інструментів боротьби з корупцією, оскільки звужується площи-
на можливостей для корупційних операцій та угод.

Суть прозорості бюджету і бюджетного процесу визначається 
не лише доступністю інформації для громадськості. Прозорість 
є необхідною умовою громадської участі, але не достатньою. 
Прозорість бюджету як інструмент розвитку демократії в свою 
чергу залежить від її зрілості, тобто готовності й спроможності 
населення та інститутів громадянського суспільства здійсню-
вати громадський контроль прозорості бюджетного процесу і 
брати участь у прийнятті рішень з питань бюджетної політики, 
відстоюючи інтереси територіальної громади. На жаль, існуюча 
на сьогодні практика громадської участі в бюджетному процесі 
ще дуже слабко розвинена, і є скоріше набором «прецедентних» 
заходів, ніж стійкі форми взаємодії суспільства і влади.

Технологія «Громадські слухання»
Найчастіше представники загальноосвітніх навчальних 

закладів мають можливість брати участь у круглих столах та 
громадських слуханнях з різних питань, які організовуються 
або окремо, або спільно органами влади та некомерційними ор-
ганізаціями. Дієва участь у громадських слуханнях неможлива 
без підготовки та опанування технологіями її проведення. Тому 
для прикладу наведемо технологію проведення громадських слу-
хань, розроблену Санкт-Петербурзьким Центром «Стратегія» і 
представлену у вигляді «Модельного положення про громадські 
слухання». Ця технологія складається з декількох етапів:

1. Підготовка громадських слухань.
2. Проведення громадських слухань.
3. Підсумки громадських слухань.
Етап 1. Підготовка громадських слухань
1.1. Рішенням оргкомітету затверджується тема слухань.
1.2. Оргкомітет залучає до підготовки партнерів з громадсь-

ких та інших організацій, органів влади, ЗМІ, експертів та інших 
осіб.

1.3. Рішенням оргкомітету остаточно затверджуються:
назва слухань (за узгодженою темою);
теми основних доповідей (розділів слухань);
проект програми;
дата, час і місце проведення;



54

принципи і форми запрошення учасників;
план підготовки, забезпечення, проведення та підбиття 
підсумків громадських слухань із зазначенням джерел ре-
сурсів і відповідальних осіб;
тексти запрошень усім учасникам, у т. ч. представникам ор-
ганів влади та ЗМІ;
анонс-повідомлення для преси;
розміщення попередніх матеріалів в Інтернеті.

1.4. На основі прийнятих рішень і матеріалів оргкомітет готує 
доповіді та основні виступи, підсумкові матеріали, інформує й 
запрошує учасників, готує приміщення, реалізує наявні у нього 
та його партнерів можливості інформування громадян та їхні ор-
ганізації про майбутні слухання.

1.5. Оргкомітет та його партнери прагнуть забезпечити:
прийняття рішень та дії органів влади, їхніх представників 
щодо сприяння у підготовці та проведенні слухань (у т. ч. 
шляхом надання приміщення з високим статусом й інфор-
мування про майбутні слухання громадян);
участь представників високого рангу (осіб, що ухвалюють 
рішення);
готовність органів влади до розгляду підсумків громадсь-
ких слухань та їхнє врахування в своїх рішеннях і діях.

1.6. Оргкомітет затверджує модератора громадських слухань 
і його заступника, програму, часовий регламент, роздаткові ма-
теріали та проект підсумкового документа слухань.

Етап 2. Проведення громадських слухань
2.1. Оргкомітет забезпечує готовність приміщення, прийом 

учасників, представників влади та ЗМІ.
2.2. Модератор, привітавшись і представившись, відкриває і 

веде слухання, стежить за дотриманням програми, часового рег-
ламенту і порядком у залі.

2.3. Модератор (або його заступник) коротко інформує 
про тему і назву слухань, засновників, оргкомітет, партнерів з ор-
ганізації слухань, про склад учасників, програму, часовий регла-
мент і порядок слухань.

2.4. Модератор, відповідно до програми, надає слово доповіда-
чам, основним виступаючим (співдоповідачам), які попередньо 
записалися на виступи в дебатах, організовує відповіді на питан-
ня щодо кожної доповіді.
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2.5. За наявності часу модератор організовує виступи в деба-
тах без запису, за принципом «живої черги» (без питань, довідок 
та коментарів до них).

2.6. За необхідності модератор надає слово для привітання 
(поза програмою) представникам органів влади.

2.7. За виконання програми (або закінчення запланованого 
часу) модератор припиняє виступи, організовує ознайомлення з 
проектом підсумкового документа, підготовленого оргкомітетом, 
і проводить за ним голосування.

2.8. Рішення приймається простою більшістю голосів 
присутніх.

2.9. Під час закриття громадських слухань модератор нагадує 
їхню тему і назву, засновників, оргкомітет, партнерів з організації 
слухань, склад учасників, а також промовляє необхідні подяки 
учасникам та всім, хто надав допомогу, оголошує слухання за-
критими, прощається і просить звільнити приміщення.

2.10. У разі ведення стенограми і рішення оргкомітету про про-
цедуру її звірки модератор має нагадати, яким чином, де і коли 
доповідачі або зацікавлені особи можуть ознайомитися зі своєю 
стенограмою і внести виправлення.

Етап 3. Підсумки громадських слухань
3.1. Підсумковий документ громадських слухань має реко-

мендаційний характер і може бути адресований органам влади 
певної території або її частини, вищим органам влади, а також 
організаціям, підприємствам та установам, громадянам та їхнім 
об’єднанням.

3.2. Якщо створено редакційну комісію, нею упродовж трьох 
днів або приймається текст підсумкового документа слухань за-
галом, або вона ліквідується, і підсумковий документ використо-
вується в тому вигляді, який був прийнятий на слуханнях.

3.3. У разі ведення стенограми і рішення оргкомітету про про-
цедуру її звірки доповідачами, їм надається можливість ознайо-
митися зі стенограмою свого виступу і внести виправлення.

3.4. По закінченні слухань підготовлюється, затверджується 
оргкомітетом і поширюється повідомлення для преси за підсум-
ками проведення слухань (включаючи інформацію з підсумково-
го документа), а також відповідні повідомлення для:

засновників;
партнерів;
учасників і всіх тих, хто запрошувався на слухання;
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органів влади;
ЗМІ.

3.5. Підсумкові матеріали (включаючи стенограму та додат-
кові матеріали) розміщуються в загальнодоступних місцевих 
бібліотеках і за можливістю в мережі Інтернет.

3.6. Оргкомітет розсилає або надає засновникам, партнерам, 
учасникам, органам влади, ЗМІ, бібліотекам розсилку упродовж 
тижня (а пізніше зацікавленим громадянам і організаціям забез-
печує доступ через бібліотеки) таких матеріалів слухань:

анонс-повідомлення для преси;
відомості про засновників, оргкомітет і його партнерів;
програма і часовий регламент;
список учасників, в т. ч. представників органів влади та ЗМІ;
підсумковий документ (або проект, якщо не прийнятий 
«загалом»);
матеріали доповідачів (якщо такі є);
повідомлення для преси за підсумками проведення 
слухань;
стенограму (якщо велася).

3.7. Оргкомітет, його засновники та партнери, учасники гро-
мадських слухань та зацікавлені особи й організації застосову-
ють усі законні заходи для обліку підсумків громадських слу-
хань у діяльності органів влади, у т. ч. шляхом інформування 
про них, роз’яснення їхнього змісту та підстав для їхнього фор-
мування (включаючи рівень впливу зацікавлених груп, проведе-
ної аналітичної роботи та кваліфікації експертів).

Технологія «Соціальне замовлення»
Одна з найбільш відомих форм взаємодії — соціальне замов-

лення. З технологічної точки зору дуже важливим моментом є те, 
що соціальне замовлення має слугувати одним з інструментів ре-
алізації соціальних програм.

Під соціальним замовленням часто розуміють договірні 
взаємовідносини між замовником, визначеним відповідно до рішень 
органів державної влади або органів місцевого самоврядування, і 
виконавцем з реалізації доручення державного або місцевого орга-
ну на надання послуг в інтересах населення за рахунок фінансу-
вання (повністю або частково) з бюджету відповідного рівня.

Широке й ефективне впровадження соціального замовлення 
пов’язане з використанням програмно-цільового підходу до фор-
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мування бюджету (державного або місцевого). При відомчому 
підході до формування бюджету кошти розподіляються за існую-
чими відомствами, на які передбачено покладання вирішення на-
гальних проблем.

Однак відомства далеко не завжди здатні (а іноді й не зацікав-
лені) у пошуках нових методів і засобів вирішення проблем, 
а багато проблем носять міжвідомчий характер. При програмно-
цільовому підході спочатку на базі аналізу існуючої ситуації ви-
значаються суспільно значущі пріоритети, ставляться завдання, 
для вирішення яких розробляються комплексні програми, визна-
чаються відповідальні за виконання тих чи інших розділів про-
грам. Потім, виходячи з пріоритетів і наявних ресурсів, для вико-
нання програм у бюджеті встановлюються обсяги фінансування. 
Природно, в таких умовах для досягнення найбільшого ефекту 
при максимально можливій економії сил і засобів необхідні по-
шуки найкращого виконавця тих чи інших робіт. Створення 
нової державної або місцевої структури у багатьох випадках є 
далеко не найраціональнішим способом освоєння виділених 
для вирішення соціальної проблеми бюджетних коштів. У той же 
час, як правило, можна знайти недержавні та некомерційні ор-
ганізації, які вже почали займатися вирішенням тієї ж соціальної 
проблеми.

Разом з тим недержавні та некомерційні організації можуть 
залучити додаткові ресурси (наприклад, у вигляді праці во-
лонтерів, грантів зарубіжних організацій, власних зароблених 
коштів), що має велике значення в умовах обмежених можливо-
стей бюджетного фінансування. Звичайно ж, у процесі виконан-
ня соціального замовлення аж ніяк не виключається і взаємодія 
комерційних і некомерційних організацій, що фактично призво-
дить до міжсекторальної взаємодії.

В основі соціального замовлення лежить ідея формування 
ефективної соціальної політики, побудованої на здійсненні гро-
мадських ініціатив. З точки зору змісту і цілепокладання соціаль-
не замовлення є одним із засобів вирішення соціальних проблем 
різного рівня на конкурсній основі через реалізацію цільових 
соціальних програм. Перехід до режиму програмно-цільового, 
проблемно-фокусного фінансування дозволяє, крім подолання 
одвічної відомчої роз’єднаності, побудувати і реалізовувати про-
думану і перспективно коректну державну соціальну стратегію.
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Недотримання технології реалізації соціального замовлення 
у кращому випадку обертається фактичним розподілом грантів 
під ім’ям соціального замовлення. У найгіршому випадку недо-
тримання технології призводить до розтрати ресурсів і дискре-
дитації ідеї соціального замовлення.

Правовою основою реалізації соціального замовлення є угода 
(контракт) на надання послуги. Схематично соціальне замовлен-
ня може реалізовуватися кількома послідовними етапами.

Етап 1. Ініціювання СЗ
Соціальне замовлення відображає реальну потребу органів 

державної влади або місцевого самоврядування у здійсненні пев-
них дій. Отже, усвідомлення цієї потреби є обов’язковою умовою 
для ініціації технології соціального замовлення. Як правило, 
у витоках соціального замовлення лежить громадська ініціатива, 
тобто ініціатива, яка проявилася через загострення тієї чи іншої 
соціальної проблеми.

Проте формулювання соціального замовлення і його подаль-
ша реалізація за допомогою соціальної технології є, безсумнівно, 
завданням органів державної влади (місцевого самоврядуван-
ня), тому правильно саме їх вважати ініціаторами соціального 
замовлення.

Етап 2. Розробка цільової соціальної програми (ЦСП)
Соціальне замовлення часто виступає складовою цільової 

соціальної програми (ЦСП). Розробка ЦСП здійснюється, як 
правило, органами виконавчої влади. Природно, в ЦСП має бути 
передбачено виділення фінансових ресурсів для виконання всієї 
програми та реалізацію окремих етапів і підпрограм. При підго-
товці проектів бюджетів відповідного рівня беруться до уваги 
схвалені ЦСП.

Етап 3. Затвердження ЦСП
Розроблена, узгоджена і затверджена в рамках виконавчої 

гілки влади ЦСП надходить на затвердження до державного 
(представницького) органу.

Етап 4. Формування соціального замовлення
Перед державним замовником стоїть завдання забезпечення 

виконання цільової соціальної програми. ЦСП представляє пев-
ну сукупність дій, спрямованих на вирішення соціальної пробле-
ми (або ряду проблем) різних груп населення. І щоб виконання 
такого завдання стало реальним, у рамках ЦСП виділяється 
кілька дрібніших завдань, рішення кожного з яких спрямовано 
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на якусь кінцеву цільову групу одержувачів послуги (комплексу 
послуг). Отже, кожне з цих завдань також може представляти со-
бою предмет соціального замовлення.

Наприклад, якщо ЦСП позначена як «Програма профілактики 
вживання дітьми алкоголю», то предмет соціального замовлення 
може бути сформульовано таким чином: «Здійснення превентив-
ного виховання в навчальних закладах міста Н» або «Здійснення 
комплексу профілактичних заходів у загальноосвітніх навчаль-
них закладах Зарічного району міста Н щодо вживання алкоголю 
підлітками». Таким чином, частина соціальної програми отримує 
конкретну територіальну (конкретне місто, конкретний район), 
об’єктну (загальноосвітні навчальні заклади) та / або суб’єктну 
(підлітки) прив’язку.

Етап 5. Визначення виконавця соціального замовлення
Соціальне замовлення має знайти свого виконавця. Визначен-

ня виконавця соціального замовлення необхідно здійснювати 
на конкурсній основі.

Етап 6. Виконання соціального замовлення
Нормативно-правовим документом, що визначає порядок, 

спосіб, терміни виконання соціального замовлення, а також якість 
здійснюваних дій, порядок і способи взаєморозрахунків сторін та 
їхню взаємовідповідальність, є відповідна угода (контракт), що 
укладається державним замовником з переможцем конкурсу, 
який отримує статус виконавця соціального замовлення.

Виконання того чи іншого етапу соціального замовлення, а та-
кож всього контракту загалом має супроводжуватися підписан-
ням акта здачі-прийомки.

Етап 7. Контроль та забезпечення виконання соціального 
замовлення

Важливим завданням замовника є забезпечення контролю 
за виконанням соціального замовлення його виконавцем. Моніто-
ринг процесу виконання соціального замовлення та періодич-
на оцінка може здійснюватися замовником за необхідністю. Ці 
дії сприяють не лише контролю над ситуацією, а й можливості 
своєчасного виправлення недоліків.

Технологія «Фонди територіального розвитку»
Під фондами територіального розвитку розуміємо фонди (як 

некомерційні організації), спрямовані на підтримку соціальних 
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програм і проектів в освіті. Їх поділяють на фонди для місцевого 
співтовариства та фонди місцевого співтовариства.

Фонд для місцевого співтовариства — це некомерційна ор-
ганізація, заснована фізичними та / або юридичними особами 
на основі добровільних майнових внесків, яка формує майно і 
керує ним із залученням представників різних секторів з метою 
підтримки соціальних програм і проектів в освіті на конкретній 
території (село, місто, район, область).

Фонд місцевого співтовариства — це некомерційна організація, 
заснована уповноваженим на те органом місцевого самовряду-
вання, однією або декількома комерційними організаціями та 
однією чи кількома некомерційними організаціями, що працю-
ють в освіті, яка формує майно і керує ним з метою підтримки 
соціальних програм і проектів у певній галузі на конкретній те-
риторії (село, місто, район, область).

Таким чином, фонд для місцевого співтовариства представляє 
собою юридичну особу, утворену із залученням зовнішніх щодо 
цього співтовариства учасників та їхніх ресурсів.

Сутність розглянутої технології полягає в об’єднанні зусиль 
трьох секторів діяльності людини на місцевому рівні для спільно-
го визначення основних напрямів додаткового (щодо обов’яз-
кового, закріпленого законами та іншими нормативними пра-
вовими актами) матеріального забезпечення у соціальній сфері 
та соціального розвитку структур місцевого співтовариства і 
для фінансування програм, проектів і заходів за визначеними ос-
новними напрямками.

Змістовною сутністю технології фондів місцевого співтова-
риства є формування певної, відносно постійної і за можливістю 
зростаючої суми коштів за рахунок ресурсів, на відсотки від якої 
ця технологія здійснюється:

а) видача грантів різного роду, спрямованих на виконан-
ня соціально значущих статутних цілей і завдань. Такі гранти 
можуть бути найрізноманітнішими: цільові (направляються 
для сприяння проведення будь-якої події або заходу); тематичні 
(призначені для підтримки ініціатив у певній галузі соціаль-
но значущої діяльності, наприклад, екології, розвиток дитячої 
творчості чи працевлаштування інвалідів); іменні (виділяються 
яким-небудь підприємцем або компанією) і багато інших спо-
собів підтримки громадської активності.
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б) управління цим капіталом та іншими засобами, які 
довірені у відповідне профільне управління, а також визначення 
адміністративних витрат на забезпечення діяльності фонду. Ця 
сума, як правило, не перевищує 20 % від вступних внесків на ра-
хунки фонду.

в) накопичення визначеної постійної суми коштів.
Суб’єктами цієї технологічної діяльності є засновники, а пізні-

ше — учасники утвореного фонду. Засновниками (а потім і учас-
никами) фонду місцевого співтовариства можуть стати:

а) органи місцевого самоврядування;
б) група комерційних організацій (до якої можуть увійти й 

особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи), об’єднаних у формалізовану або неформалізо-
вану коаліцію;

в) група некомерційних організацій, об’єднаних у формалізо-
вану або неформалізовану коаліцію.

Створення фонду місцевого співтовариства починається із 
затвердження статуту. Такий статут приймається в узгодженій 
редакції:

а) на засіданні представницького органу місцевого само-
врядування;

б) вищим органом (загальні збори, конференція, асамблея й 
т. ін.) формалізованої або неформалізованої коаліції комерційних 
організацій;

в) вищим органом (загальні збори, конференція, асамблея 
й т. ін.) формалізованої або неформалізованої коаліції неко-
мерційних організацій.

Статут визначає цілі фонду, джерела і порядок формування 
майна, а також порядок управління фондом, порядок витрачання 
коштів та інші питання. Однією з умов нормальної роботи фон-
ду є забезпечення рівноправності його учасників. Однією з га-
рантій цього служить формування органів фонду на паритетних 
засадах.

Важлива роль належить правлінню фонду, в якому представ-
ники кожного сектору повинні зайняти по одній третині місць. 
Ротація членів правління здійснюється в межах зазначених квот 
кожної з сторін, які беруть участь у фонді самостійно.

Як і в будь-якому іншому фонді, у розглянутому фонді має бути 
створено піклувальну раду. Оскільки піклувальна рада є нагля-
довим органом, до її складу логічно і доцільно запрошувати пред-
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ставників юридичних осіб та фізичних осіб, які надають істотну 
майнову підтримку фонду, але не представлені в правлінні, а та-
кож шанованих і відомих представників громадськості (наприк-
лад, почесних громадян міста).

Істотна складова діяльності фонду місцевого співтовариства 
— формування його майна. З початку необхідно визначити, якою 
мірою в майні фонду задіяні бюджетні кошти, як кошти перерахо-
вуються комерційними організаціями, чи беруть участь у форму-
ванні майна некомерційні організації, а якщо так, то якою мірою.

Бажано, щоб у формуванні майна шляхом добровільних 
внесків брали б участь усі учасники фонду. Зрозуміло, що для до-
сягнення цілей фонду необхідна вміла робота щодо збору коштів, 
залучення додаткових ресурсів, заробляння коштів шляхом 
використання майна фонду. Не менш важливим є і ефективне 
використання зібраних коштів. Такий обсяг робіт доводить не-
обхідність у залученні до діяльності фонду високопрофесійних 
кадрів, при цьому важливо, щоб збором коштів і витрачанням їх 
на програми і проекти займалися різні співробітники.

Слід зауважити, що в ході реалізації технології фонду міс-
цевого співтовариства знаходять застосування й інші соціальні 
технології: грантів, створення та діяльності коаліцій, оціночної 
діяльності та ін. Таким чином, фонди в рамках міжсекторальної 
взаємодії — багатоелементна, комплексна соціальна технологія.

Технологія «Гранти»
Грант — це цільове безоплатне і безповоротне фінансування 

(повне або часткове) соціально значущих програм, проектів або 
заходів, здійснюваних неурядовими (недержавними і немісцеви-
ми) некомерційними організаціями або фізичними особами, які 
не є підприємцями.

Соціальна значущість програми, проекту або заходу — досить 
широке і суб’єктивне поняття, тому що критерії соціальної зна-
чущості можуть відрізнятися залежно від точки зору. Крім того, 
ступінь соціальної значущості тих чи інших програм, проектів 
або заходів може змінюватися з часом і на перший план можуть 
виходити то одні, то інші питання. Тому самі грантодавці ви-
значають пріоритети для фінансування. Зазвичай це робиться, 
спираючись на думки експертів, статистичні дані, опитування 
громадян. Але наприкінці все ж саме грантодавці заявляють 
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про свої пріоритети щодо виділення фінансових коштів на ті чи 
інші напрямки діяльності.

В ідеологічній основі соціальної технології гранту лежить на-
самперед громадська ініціатива. Здатність недержавних струк-
тур до усвідомлення соціальних проблем і до пошуку їхнього 
раціонального вирішення закладена в природі виникнення не-
державних некомерційних структур, які засновані на потребах 
тих чи інших груп громадян щодо вирішення власних проблем 
або на небайдужості до проблем інших людей / цілих груп на-
селення та організаційного об’єднання з цією метою зі своїми 
однодумцями.

З другого боку, розуміння органами влади значущості гро-
мадських ініціатив та їхньої підтримки є свідченням певної 
демократичної зрілості владних структур. Враховуючи те, що 
метою соціальної політики є зниження кількості потребуючих 
у соціальному обслуговуванні, виникнення громадської ініціати-
ви об’єктивно вигідно державним структурам.

Розглядаючи грант як економіко-правовий механізм взаємодії, 
необхідно зрозуміти, які завдання можуть вирішуватися з вико-
ристанням гранту в якості інструменту соціальної політики. На-
звемо деякі з них:

1) грант як експериментальний майданчик. У пошуках шляхів 
вирішення існуючих, але поки невизнаних державою пріоритет-
ними, соціальних проблем органи державної влади мають право 
фінансувати різні ініціативні розробки, в тому числі, недержав-
них некомерційних організацій, спрямованих на вирішення за-
значених проблем. Таке фінансування сприяє найбільш економ-
ному пошуку технологічних вирішень проблем, що виникають 
у процесі життєдіяльності суспільства і по мірі його розвитку, бо 
на початку не потребується значних витрат у межах всього тери-
торіального утворення. Пілотні проекти точкового або вкрай об-
меженого масштабу дозволяють виробити алгоритм вирішення 
проблеми загалом без значних на те ресурсних витрат;

2) непомітні для влади, на перший погляд, соціальні проблеми, 
як правило, стають причиною виникнення недержавних струк-
тур або об’єднання груп громадян, які намагаються їх вирішити 
без створення юридичної особи. Лише громадська активність, яка 
привертає увагу влади, дозволяє розкрити латентні, непомітні 
для суспільства проблеми, поставити питання про необхідність 
їхнього вирішення;
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3) визнаючи соціальну значущість розвитку громадської 
ініціативи загалом як засобу формування у громадян активної 
життєвої позиції, органи влади на конкурсній основі можуть 
реалізовувати власні програми підтримки соціально значущих 
проектів та програм;

4) грант дозволяє поступово формувати розвинені, про-
фесійно працюючі некомерційні організації, здатні ефективно і 
відповідно до законодавчої бази виконувати соціальні проекти 
та програми. Таким чином, грант знову стає механізмом експери-
ментального відпрацювання більш складних соціальних техно-
логій, таких як, наприклад, технологія соціального замовлення.

Необхідно зазначити, що технологія гранту побудована 
на взаємному зустрічному русі — конструктивної громадянської 
ініціативи (у вигляді програми або проекту) та готовності дер-
жавних (місцевих) структур цю ініціативу підтримати.

Технологія гранту як економіко-правовий механізм скла-
дається з обов’язкових до виконання процедурних елементів:

1. Публічно-конкурсна основа
Наявність декількох варіантів вирішення соціальної пробле-

ми забезпечує можливість вибору найбільш раціонального з них. 
Відмова від конкурсу можлива лише у тому випадку, якщо про-
ведення конкурсу дискредитує принципи технології гранту. Це 
можливо тоді, коли у площині цієї соціальної проблеми не скла-
лася конкуренція. Наприклад, завдання такого масштабу і рівня 
на цій території може вирішити лише одна організація. У цьому 
випадку супутнім завданням влади стає формування такої кон-
курентної основи.

2. Програмно-цільовий підхід
Фінансування організацій без вибудовування програм своєї 

поточної і перспективної діяльності неприпустимо ні в якому 
разі. Лише за допомогою грамотно оформлених проекту або про-
грами можна зрозуміти, як заявлені соціально значущі цілі дося-
гаються і будуть досягатися в майбутньому; оцінити, наскільки 
методи і засоби відповідають цим цілям тощо.

3. Наявність експертів
У зв’язку з тим, що в Україні поки що дуже слабкими є ме-

ханізми пошуку експертів, встановлення їхнього статусу, це пи-
тання залишається складним і неоднозначним. Без вирішення 
цієї проблеми неможливо якісно реалізовувати ні економіко-пра-
вові механізми гранту і соціального замовлення, ні організаційні 



65

форми міжсекторальної взаємодії, такі як громадські ради, фон-
ди місцевого співтовариства та ярмарки соціальних проектів.

4. Договірна основа
Правовим механізмом надання та отримання гранту є угода 

або контракт.
Схематично процес реалізації соціальної технології «Гранти» 

можна представити в такому вигляді.
Розроблення та затвердження грантових програм.
Реалізація процедур технології гранту так чи інакше орієнто-

вана на бюджетний процес. Насамперед у його рамках органам 
державної влади або місцевого самоврядування необхідно визна-
чити такі позиції:

1) намітити пріоритетні напрямки для підтримки в майбут-
ньому фінансовому році. Це завдання, як правило, вирішується 
під час прийняття цільових соціальних програм. У програмах 
може бути встановлена як сума завдань державним і недержав-
ним організаціям у межах соціального замовлення (зрозумілою 
є і проблема, і спосіб її вирішення, і кінцева група споживачів 
послуги), так і спектр проблем, на вирішення яких націлене бюд-
жетне грантове фінансування. Отже, розроблення таких програм 
— справа виконавчої влади, а затвердження в рамках бюджету 
— турбота законодавчих (представницьких) органів, депутатсь-
кого корпусу. При цьому не варто забувати, що для встановлення 
пріоритетів у галузі соціальної політики та вироблення відповід-
них цільових програм необхідно здійснити аналіз проблем кон-
кретної території;

2) встановити загальну суму, яка може бути виділена на гран-
тову підтримку — як тематичну, так і загальноорганізаційну. У за-
твердженій програмі (або комплексі програм) має бути визначе-
но, кому довіряється функція замовника. Цю функцію виконує, 
як правило, або орган виконавчої влади, або його профільний 
підрозділ. При виконанні цієї функції замовник повинен пере-
дбачити і здійснити такі дії в певній послідовності, щоб реалізу-
вати технологію, а саме:

розробку положення про конкурс на отримання гранту і 
положення про конкурсну комісію;
формування конкурсної комісії;
розробку і затвердження системи критеріїв та правил про-
ведення оцінки проектів і програм, оцінки процесів ре-
алізації проектів (програм) і підведення їх підсумків;
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формування експертних груп для оцінки проектів та про-
грам, процесів і підсумків їх реалізації;
підготовку і забезпечення публікації оголошення про кон-
курс, а також інших дій, необхідних при реалізації принци-
пу публічності;
здійснення прийому заявок та забезпечення їхнього кон-
курсного розгляду;
укладання угод (контрактів) з переможцями конкурсу;
виконання правових, фінансових та інших зобов’язань і 
повноважень за укладеними угодами (контрактами);
забезпечення контролю за реалізацією проектів і програм, 
що фінансуються шляхом надання грантів;
підготовку підсумкових звітів (фінансового та змістов-
ного) про реалізацію грантових проектів і програм, їхніх 
складових.

Технологія гранту обов’язково має відповідати таким 
вимогам:

наявність соціального (можливо, соціально-економічного) 
ефекту;
здатність до тиражування розробленої методики;
методичне закріплення результату виконання гранту.

Соціальний ефект має розглядатися як один з провідних 
пріоритетів грантової політики організацій-грантодавців.

Технологія «Ярмарок некомерційних організацій
та соціальних проектів»

Ярмарки некомерційних організацій і соціальних проектів — 
це регулярні з’їзди представників некомерційних організацій, які 
представляють свої організації та / або соціально значущі проек-
ти представникам державних і місцевих органів і підприємцям 
з метою отримання коштів на вирішення найбільш актуальних 
соціальних проблем силами некомерційних організацій.

Порівняно швидкому поширенню технології «Ярмарок» 
сприяли і сприяють такі її риси, як досить легка відтворюваність 
у різних регіонах, очевидність багатьох кроків в алгоритмі, 
швидка віддача (і, отже, відносно проста оцінка ефективності), 
зовнішня ефектність заходу, що підвищує його привабливість 
для представників усіх секторів публічної активності.

Ярмарки НКО і соціальних проектів виконують загалом ті ж 
функції на ринку соціальних послуг, що й торгові ярмарки на то-
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варному ринку. Однак ярмарок проектів пред’являє більш високі 
вимоги до учасників: на ньому потрібно не лише сказати, хто ти 
є, а й показати проектоздатні матеріали і розробки, можливо, й 
результати виконання вже реалізованих програм або проектів. 
У цьому, власне, й полягає різниця між «звичайною», поточною 
роботою НКО і програмним підходом, націленим на отримання 
відчутного або вимірюваного кінцевого результату.

Проведення ярмарку — дія, пов’язана з досить широким спек-
тром необхідних ресурсів: від великих приміщень до фінансо-
вих коштів. Тому дуже важливою особливістю ярмарку стає 
наявність міжсекторального партнерства. Публічна конкурсна 
змагальність, поєднана із святковою атмосферою, в якій зазвичай 
проходять подібні заходи, сприяє також зміцненню внутрішньо-
секторних зв’язків.

Термін «партнерство» найкраще характеризує якість не-
обхідної взаємодії для підготовки та проведення ярмарків. Якщо 
ми хочемо, щоб подія, що організовується нами, мала реальний 
суспільний резонанс, то участь органів влади у проведенні яр-
марку є вирішальною. Крім того, представники бізнесу частіше 
беруть участь у заходах, які підтримані органами державної 
влади або органами місцевого самоврядування. Таким чином, 
суб’єктами ярмарки стають представники трьох головних сек-
торів публічної активності.

Отже, після прийняття рішення щодо проведення ярмарку та 
визначення, який саме ярмарок (НКО чи проектів і послуг) про-
водитиметься, наступним етапом стає формування алгоритму 
організації, забезпечення і проведення ярмарку.

Етап 1. Організація ярмарку
Спочатку вирішується питання про структурну одиницю, 

яка відповідатиме за організацію, забезпечення та проведення 
ярмарку.

Для проведення ярмарку НКО основні завдання такої струк-
турної одиниці досить прості:

прийняти рішення про мету ярмарку (на основі цього буде 
формуватися склад його учасників). Його профільна спря-
мованість визначається спільно органами державної влади 
або органами місцевого самоврядування та НКО. Профілем 
ярмарку визначатиметься склад його учасників. А от 
у чому полягатиме його «родзинка» — завдання, безумов-
но, менеджменту;
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сформувати список бажаючих взяти участь: і від органів 
влади, і від НКО, і від бізнесу. Таке триєдине PR-завдан-
ня досить комплексне, оскільки передбачає для учасників 
різні рольові рішення. Представники влади, як правило, 
виконують опікунську і контрольну функції, НКО — роль 
головного виконавця, бізнес — соціально відповідального 
спонсора та піклувальника заходу;
розпланувати площі та приміщення (як правило, якщо ярма-
рок проводиться не вперше, таке планування здійснюється 
з урахуванням попереднього досвіду).

Решта проблем відносяться до забезпечення ярмарку НКО.
У разі, якщо це ярмарок проектів, виникає кілька додаткових 

елементів, що пов’язані з:
визначенням номінаційного ряду (переліку розв’язуваних 
проблем, вдалі пропозиції щодо вирішення яких нагород-
жуватимуться грантами),
організацією процедур збору та оцінки проектних заявок 
— відбору номінантів,
визначення та нагородження переможців.

Етап 2. Забезпечення ярмарку
Одним з основних завдань забезпечення будь-якого ярмарку 

є PR-супровід. Цей аспект є ключовим, починаючи від оповіщен-
ня всіх ЗМІ та ресурсоздатних суб’єктів, забезпечення всіх учас-
ників і гостей максимально зручним і корисним комплектом 
матеріалів і закінчуючи забезпеченням тих же ЗМІ зручними і 
функціональними робочими місцями і досяжністю для них всіх 
подій, які їх цікавлять.

Робота структури-організатора щодо забезпечення ярмарку 
проектів полягає також у пошуку ресурсів для проведення екс-
пертизи (оцінки) заявок, що надійшли на конкурс, а також у фор-
муванні грантового фонду (якщо прийнято рішення про видачу 
переможцям грантів).

Етап 3. Проведення ярмарку
Злагодженість роботи — має стати визначальним 

для успіху всього заходу. Чіткий розподіл сфер відповідальності 
й оперативність вирішення поточних проблем будуть свідченням 
відпрацьованості цієї технології у структури-організатора та ви-
сокого професіоналізму її співробітників.
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Технологія «Діяльність громадських рад»
Громадська рада — це колектив представників некомерційних 

та / або комерційних організацій, а також широковідомих осіб, за-
прошених державним чи місцевим органом або посадовою особою 
чи делегованих організаціями для здійснення консультативних 
та / або експертно-аналітічних функцій.

Термін «громадська рада» використовується як узагальнене 
найменування для всіх інститутів такого виду.

Сутність соціальної технології «діяльність громадської ради» 
полягає у створенні одного з механізмів демократії участі (її ще 
також називають партиціпаторною демократією). Іншими слова-
ми, громадська рада служить одним з каналів прямого і зворот-
ного зв’язку народу й органів публічної влади, забезпечує участь 
представників громадськості у виробленні державних чи місце-
вих рішень.

Серед завдань громадської ради можна назвати такі:
всебічний, науково обґрунтований і неупереджений аналіз, 
оцінка та моніторинг розроблюваних, прийнятих і ре-
алізованих державних (місцевих) соціально-економічних 
і цільових соціальних програм та інших дій правового і 
соціально-політичного характеру з метою сприяння підви-
щенню їхньої результативності та ефективності, вироб-
ленні стратегії соціального розвитку, а також запобігання 
діям, здатним завдати шкоди соціальній сфері;
підготовка висновків, прогнозування ефективності щодо 
розроблюваних, прийнятих і реалізованих соціально-
економічних і цільових соціальних програм державними 
(місцевими) структурами, а також сприяння своєчасному 
реагуванню державних та / або місцевих органів на мож-
ливі соціальні негативні тенденції і події;
моніторинг та регулярна і періодична оцінка проектів і 
програм, що розробляються неурядовими некомерційними 
організаціями, науковими установами з їхньої ініціативи й 
експонованих у державні або місцеві органи, в тому числі і 
для відповідного фінансування у формі грантів, які вида-
ються на конкурсній основі;
періодична оцінка проектів і програм, що розробляються 
і реалізуються на конкурсній основі недержавними неко-
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мерційними організаціями за дорученням відповідних дер-
жавних або місцевих органів чи посадових осіб.

Громадська рада, як правило, діє при відповідному органі (або 
суб’єкті) влади чи місцевого самоврядування будь-якого рівня. 
Рада може мати назву координаційної, консультативної або ек-
спертної. Насамперед це залежить від її функціонального призна-
чення. Як показує досвід діючих громадських структур подібно-
го роду (ради, палати тощо), основною метою їхньої діяльності 
стає вплив на бюджетний процес. Для виконання зазначеної мети 
ради мають працювати у декількох надтематичних напрямках:

законотворчість, право;
програмна та проектна діяльність, а також здійснення 
різних соціально значущих заходів і дій;
експертно-аналітична діяльність;
тренінгова та освітньо-просвітницька діяльність;
ресурсне забезпечення;
інформаційне забезпечення.

Зазначені напрями можуть реалізовуватися як на рівні 
тем круглих столів, сприяючи рішенням відповідних соціаль-
но значущих проблем, так і на рівні організації діяльності ради 
загалом.

Учасниками напряму «Тренінгова та освітньо-просвітницька 
діяльність» є фахівці в галузі тренінгової та науково-просвітниць-
кої діяльності. До завдань цього напрямку відносяться:

освітня, просвітницька та тренінгова діяльність, яка не-
обхідна для самонавчання, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації, що є життєво необхідним для успішної 
життєдіяльності та розвитку будь-якої структури;
освітня, просвітницька та тренінгова діяльність, яка доз-
воляє забезпечити систематичну відтворюваність тих пра-
вових, аналітичних, освітніх та інформаційних технологій, 
носіями яких є члени ради.
освітня, просвітницька та тренінгова діяльність, яка пе-
редбачається в рамках зазначеного напрямку діяльності 
ради;
методична діяльність (узагальнення досвіду, розроблення 
моделей і нових методик, методична допомога, створення 
відповідної профілю методичної, навчальної, освітньої 
літератури).
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Технологія «Лобіювання»
Лобіювання — це діяльність представників груп інтересів 

у державних органах і органах місцевого самоврядування з ме-
тою захисту та втілення в життя цих інтересів.

Під соціальною технологією лобіювання найчастіше розуміють 
сукупність взаємопов’язаних моделей, методів і конкретних спо-
собів підготовки, організації та реалізації представниками «ор-
ганізованих інтересів» комплексу законних дій, які суттєво впли-
вають на органи державної влади і місцевого самоврядування, та 
сприяють прийняттю (чи неприйняттю) конкретних політич-
них рішень.

Основними суб’єктами лобістської технології і рушійною си-
лою лобістської діяльності є «групи тиску», «лобісти», які відстою-
ють свої особливі інтереси. Головним рушійним мотивом їхньої 
поведінки є прагнення реалізувати свій інтерес шляхом задово-
лення запитів замовників, клієнтів. В умовах відсутності чіткого 
законодавчого регулювання лобізму виникає велика кількість 
проміжних структур, що здійснюють лобістську діяльність у ви-
гляді «паблік рілейшнз».

Важко вказати конкретні елементи системи лобіювання інте-
ресів, однак є деякі основоположні блоки, складові технології 
лобіювання. У кожному конкретному випадку лобіювання інте-
ресів є окремим проектом, що характеризується всіма ознаками 
проектної діяльності, а саме:

наявність мети;
обмеженість у часі;
унікальність;
комплексність і розмежування;
специфічна організація проекту.

Лобіювання передбачає застосування деяких методик впливу 
на осіб, які приймають рішення.

Для організації лобістської кампанії наведемо такий орієнтов-
ний алгоритм:

Етап 1. Аналіз ситуації
1.1. Аналіз проблемної ситуації, формулювання проблеми.
1.2. Визначення лобістської структури.
1.3. Збір даних і аналіз стану за методикою SWOT-аналізу 

(сильні сторони, слабкі сторони, можливості, ризики).
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1.4. Постановка мети — конкретної, досяжної, реалістичної, 
вимірювальної.

1.5. Оцінка досяжності мети і необхідності щось робити 
для вирішення проблеми.

Етап 2. Вироблення стратегії
2.1. Аналіз попередніх дій суб’єкта інтересу.
2.2. Аналіз дій протидіючих сил.
2.3. Вивчення системи прийняття рішень (формальний, не-

формальний, альтернативний процеси, а також основні етапи).
2.4. Оцінка і вибір методів лобіювання, можливих для засто-

сування у цій ситуації.
2.5. Розробка проекту плану кампанії.
2.5.1. Визначення об’єктів лобіювання (конкретні особи в за-

конодавчій, виконавчій владі).
2.5.2. Аналіз силового поля (визначення союзників і супро-

тивників серед потенційних об’єктів тиску).
2.5.3. Виокремлення окремих етапів кампанії, постановка зав-

дань кожного етапу.
2.5.4. Визначення політичної / економічної вартості застосу-

вання тих чи інших методів лобіювання.
2.5.5. Вибір методів лобіювання
Етап 3. Підготовка основного плану кампанії (у т. ч. 

фінансового).
Етап 4. Створення штабу і розподіл функцій.
Етап 5. Організація підтримки населення.
Етап 6. Організація акцій.
6.1. Реклама.
6.2 Робота зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю.
Етап 7. Контроль і необхідне коригування своїх дій.
Етап 8. Підведення підсумків кампанії, оцінка її результатів.

«Освітні технології»
У розбудові міжсекторальної взаємодії загальноосвітніх на-

вчальних закладів важливу (якщо не вирішальну) роль відіграє 
специфічна група так званих освітніх технологій.

Під освітніми технологіями розуміють послідовно вибудовані 
методи і прийоми надбання знань, вмінь і навичок в якій-небудь 
сфері самостійно або із сторонньою допомогою.

Посилення ролі знань як основи соціально-економічного 
розвитку, перетворення їх на національне надбання, перехід 
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до інформаційного суспільства і суспільства знань зумовлюють 
підвищену увагу до розвитку системи освіти. Основним фунда-
ментом економіки освіти стала сучасна теорія людського капіта-
лу, обґрунтована у 60-ті роки ХХ століття низкою зарубіжних 
вчених. Відповідно до цієї теорії здібності, знання, досвід, навич-
ки, вміння людей можуть накопичуватися як і матеріально-ре-
чові активи, і так, як і вони, можуть приносити дохід.

Так, на думку Т. Шульца від 36 до 70 % «непоясненної» части-
ни національного доходу припадає на частку освіти. Внаслідок 
інтенсифікації та інтелектуалізації суспільного розвитку го-
ловним фактором конкурентоспроможності в бізнесі і основою 
соціального партнерства у міжсекторальній взаємодії в перспек-
тиві стає людський капітал, а його розвиток вже сьогодні розгля-
дається як пріоритетна сфера інвестицій. Саме тому зростає роль 
освіти як головного стратегічного ресурсу формування людсько-
го капіталу.

Основні постулати безперервної освіти для XXI століття, 
сформульовані Міжнародною комісією ЮНЕСКО з освіти, і ви-
словлюють суть цього процесу: навчитися пізнавати; навчитися 
робити, навчитися жити разом і навчитися жити. У системі безпе-
рервної освіти вони реалізуються на основі трьох взаємопов’яза-
них видів освіти: формальна, неформальна, інформальна.

Формальна освіта — та, яка здійснюється через традиційну 
систему державних і недержавних освітніх установ (школи, по-
зашкільні навчальні заклади, коледжі, ПТНЗ, технікуми, ВНЗ), 
де успішне закінчення освітнього процесу підтверджується ви-
дачею документа відповідно до державних стандартів (атестат, 
свідоцтво, диплом). Базова формальна освіта робить прямий 
вплив на економічне зростання, оскільки підвищується освітній, 
інтелектуальний і науковий потенціал суспільства.

Неформальна освіта відносно менш структурована, це 
освітній процес, мета якого — задоволення освітніх потреб гро-
мадян, окремих професійних, соціальних груп, суспільства, ре-
зультатом якого є приріст освітнього потенціалу. Неформальна 
освіта сприяє збільшенню освітнього потенціалу упродовж всьо-
го життя, що забезпечує умови для поліпшення якості життя 
індивідуума. Неформальна освіта має опосередкований вплив і 
на економічне зростання через збільшення знань, компетенцій, 
умінь, насамперед в області нових, матеріальних і соціальних 
технологій та можливості їх реалізовувати.
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Інформальна освіта, по суті, близька до самоосвіти. Вона 
здійснюється у процесі повсякденного життя, в якому важливу 
роль відіграють індивідуальні якості учня, його система цінно-
стей, здібності, доступність інформації, можливість використан-
ня сучасних інформаційних технологій, а також бажання і мож-
ливості розширити межі духовного та інтелектуального світу 
шляхом ефективної організації дозвілля та активного викори-
стання навчального середовища (театри, телебачення, бібліоте-
ки, клуби, ЗМІ тощо).

Усі три види освіти співіснують і тісно взаємопов’язані, хоча 
з позицій формування людського і соціального капіталу не-
обхідна певна рівновага, насамперед формальної та неформаль-
ної освіти.

Важливість освітніх технологій зумовлена рядом причин:
необхідність для представників органів державної влади 
та місцевого самоврядування більш глибокого засвоєння 
соціальних технологій міжсекторальної взаємодії з ме-
тою підвищення ефективності управління соціальною 
сферою;
важливість для школярів формування і закріплення ранніх 
освітніх установок на реалізацію активної громадської по-
зиції і продовження освіти;
для громадян різного віку розуміння цінності актив-
ної життєвої позиції, яка може реалізовуватися на основі 
освоєння нових знань і через некомерційну активність 
громадян.

У зв’язку з цим необхідно передбачити приблизно такий ком-
плекс навчально-методичних матеріалів:

курс раннього початкового інформування — для загально-
освітніх навчальних закладів;
загальний курс — для викладання соціальних технологій 
у вищих навчальних закладах, крім тих, які здійснюють 
підготовку фахівців з суспільних наук;
спеціалізовані курси — для поглибленого викладан-
ня соціальних технологій міжсекторальної взаємодії 
в профільних вищих навчальних закладах;
поглиблений курс — для підготовки професійних 
працівників у сфері соціальних технологій міжсектораль-
ної взаємодії;
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курс з методики викладання соціальних технологій між-
секторальної взаємодії для підготовки викладачів різного 
профілю.

Отже, одним із перспективних завдань просування освітніх 
технологій є їхнє переміщення з області неформальної освіти 
в сферу формальної освіти.

Основною організаційною формою освітніх технологій 
міжсекторальної взаємодії є семінари-тренінги, яким присвя-
чений третій розділ цього посібника «Методичне забезпечення 
міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного 
середовища ЗНЗ».

Питання і завдання:
1. Дайте визначення поняттю «технологія» та поясніть особ-

ливість трактування поняття «соціальні технології».
2. Охарактеризуйте провідні соціальні технології, які можна 

використовувати загальноосвітньому навчальному закла-
ду для розбудови превентивного виховного середовища.

3. Наведіть приклади застосування технології «Фонди тери-
торіального розвитку».

4. Наведіть приклади успішного застосування соціальної 
технології «Громадські слухання» для вирішення освітніх 
проблем.

5. Яка роль освітніх технологій у налагодженні та розбудові 
міжсекторальної взаємодії ЗНЗ в умовах превентивного 
виховного середовища?
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Розділ 3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ

3.1. Підготовка педагогів до розбудови 
міжсекторальної взаємодії загальноосвітнього 
навчального закладу в умовах превентивного 
виховного середовища

Реалізовуючи міжсекторальну взаємодію, необхідно пам’ята-
ти, що взаємодія:

не може бути одноразовою ініціативою, а повинна стати 
безперервним процесом, що передбачає участь зацікавле-
них сторін в її моніторингу, оцінці, аналізі та постійному 
вдосконаленні;
є комплексом узгоджених механізмів і дій, які передба-
чають активну участь представників секторів у розробці 
загальної мети (бачення), цілей і завдань життєдіяльності 
навчального закладу та у координації своїх дій з форму-
вання його превентивного виховного середовища.

Ефективності міжсекторальної взаємодії сприяють правові 
та організаційні умови. До правових умов відноситься наявність 
у регіоні, окрім декларативних, також і процедурних норм, що 
визначають порядок реалізації потенціалу організацій-партнерів 
та їхню відповідальність за порушення встановлених домовлено-
стей і правил.

Під організаційними умовами, що впливають на успішність 
міжсекторальної взаємодії у формуванні превентивного вихов-
ного середовища, деякі дослідники розуміють наявність у регіоні 
«соціального модератора» — індивідуума чи структури, — що 
організовують процес взаємодії й стимулюють його розвиток, і 
міжрегіонального інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ), 
який виконує функцію підтримки міжсекторальної взаємодії за-
гальноосвітніх навчальних закладів (правової, консалтингової, 
технологічної, кадрової тощо).

Необхідними складовими ефективної міжсекторальної 
взаємодії навчального закладу постають:

регулярні форуми (робочі зустрічі) за участі всіх зацікав-
лених сторін;
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спільність бачення комплексу стратегічних завдань;
набір гнучких механізмів виконання цих завдань (система 
інформації; комунікаційні можливості; аналітичні проце-
си; засоби адвокації, моніторингу та звітності);
міжсекторальна ініціативна / робоча група (МІГ / МРГ), 
уповноважена здійснювати соціальну модерацію процесу 
формування превентивного виховного середовища ЗНЗ 
(координувати зазначені механізми, сприяти віднаходжен-
ню партнерами спільної платформи для дій, супроводжу-
вати розроблення і реалізацію соціальних проектів тощо);
відповідні повноваження, делеговані на місцевий рівень 
органами влади вищого рівня.

Освітня практика доводить, що роль соціального модератора 
успішно виконує міжсекторальна ініціативна (робоча) група.

Міжсекторальна ініціативна (робоча) група — це уповнова-
жені фахівці, делеговані секторами до складу команди для узгод-
ження та координації спільної просвітницько-профілактичної 
діяльності секторів в умовах превентивного виховного середови-
ща загальноосвітнього навчального закладу.

Виходячи з вищезазначеного, можна сформулювати наступні 
методичні рекомендації для адміністрації та педагогічних колек-
тивів ЗНЗ щодо організації міжсекторальної взаємодії.

Загальноосвітній навчальний заклад (ЗНЗ) має бути готовим 
до співпраці з представниками державної влади, недержавного та 
бізнесового секторів під час реалізації спільних ініціатив. Готов-
ність закладу висловлюється не тільки у його бажанні реалізо-
вувати той чи інший проект із залученням до процесу виконання 
представників інших секторів, а й відповідності ЗНЗ певним кри-
теріям. Серед них:

наявність власних ресурсів ЗНЗ (людських, фінансових) 
— навчальний заклад повинен переконати своїх партнерів, 
що він має (або може залучити) людей та фінанси, потрібні 
для реалізації проекту;
портфоліо власних успішних проектів — для потенційних 
партнерів ЗНЗ досить важливо знати, що заклад вже має 
успішний досвід реалізації профілактичних проектів;
досвід безпосередніх виконавців проекту в організації три-
валих профілактичних програм і проектів — ЗНЗ має бути 
впевненим у спроможності членів партнерської взаємодії 
адмініструвати можливий спільний проект;
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вміння вести перемовини — бажання ЗНЗ залучити парт-
нерів від влади й бізнесу супроводжується досить трива-
лим процесом перемовин, успішність яких залежить від 
аргументованості пропозицій ЗНЗ;
вміння чекати — із-за специфіки роботи органів держав-
ної влади та недержавних і бізнесових структур, очікувати 
на швидку згоду потенційних партнерів не варто.

У разі, якщо ЗНЗ відповідає означеним критеріям, він може 
ініціювати залучення представників державної влади, громадсь-
ких організацій і бізнесу до спільного проекту. Робити це варто 
за таким алгоритмом:

наголосити на актуальній проблемі (наприклад, дитячої 
бездоглядності чи пов’язаної з нею необхідності формуван-
ня превентивного виховного середовища ЗНЗ) як на такій, 
що має суспільно значущий характер та стосується пред-
ставників різних соціальних груп (у такому випадку є 
більша вірогідність, що вирішення даної проблеми заціка-
вить потенційних партнерів ЗНЗ);
вивчити організації, зацікавлені та незацікавлені 
у розв’язанні цієї проблеми (виконання такого пункту доз-
волить окреслити всі або більшість організацій, дотичних 
до проблеми);
вивчити, чи входить вирішення проблеми до безпосередніх 
обов’язків зацікавлених організацій та чи передбачено 
в них фінансування вирішення цієї проблеми (виконання 
даного пункту в подальшому дозволить більш предметно 
вести мову про можливість участі потенційних партнерів 
у проекті);
заручитися підтримкою ЗМІ у висвітленні перебігу та ре-
зультатів проекту (часто саме можливість безкоштовної 
реклами стає головним переконуючим аргументом для по-
тенційних партнерів у міжсекторальних проектах);
звернутися до організацій, що безпосередньо зацікавлені 
у реалізації проекту (при цьому ЗНЗ варто наголошувати 
у першу чергу на вигодах, які може отримати партнер від 
участі у проекті);
запропонувати конкретний перелік завдань, які ви хочете 
вирішити за участі партнерів із зазначенням вартості їх 
впровадження чи необхідного ресурсного забезпечення 
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(при цьому ЗНЗ має чітко усвідомлювати фінансові та ор-
ганізаційні ресурси потенційного партнера).

У випадку співпадіння інтересів навчального закладу та його 
потенційних партнерів міжсекторальна взаємодія у певному про-
екті стає цілком реальною. Разом з тим, навіть залучивши органи 
державної влади чи бізнесу до спільної ініціативи, навчальному 
закладу і громадським організаціям, які його підтримують, слід 
бути готовими до того, що таке залучення може викликати певні 
складнощі. Зокрема такі:

надмірна зайнятість залучених партнерів за основним 
місцем роботи, що цілком реально може вилитися у всебічну 
підтримку ними ініціатив ЗНЗ із фактичною відсутністю 
конкретної допомоги (у такому разі ЗНЗ має бути готовим 
самостійно адмініструвати проект із епізодичним залучен-
ням партнерів до окремих заходів за проектом);
відсування на задній план заслуг ЗНЗ у реалізації спільного 
проекту в разі його успішності (ЗНЗ повинен мати розроб-
лену стратегію дій на випадок подібної ситуації);
загострення уваги на помилках ЗНЗ у разі неуспішності 
спільного проекту (ЗНЗ повинен мати розроблену стра-
тегію дій на випадок подібної ситуації);
всебічне розуміння та підтримка проекту партнерами із 
одночасним небажанням фінансово його підтримувати 
(саме в таких випадках перевіряється зрілість ЗНЗ, зокре-
ма його вміння займатися фандрейзінговою діяльністю).

Повне врахування всіх пунктів запропонованого алгоритму 
абсолютно не гарантує стовідсоткової успішності того чи іншо-
го міжсекторального проекту, адже його успішність часто за-
лежить від багатьох чинників. Проте дотримання викладених 
рекомендацій може наблизити загальноосвітні навчальні за-
клади до місцевої влади, громадських організацій та соціально 
відповідального бізнесу у питанні спільного вирішення акту-
альних проблем дитячо-молодіжного середовища. Адже за про-
гнозами експертів, у подальші 10 років успішність тих чи інших 
проектів буде залежати не стільки від наявного фінансування, 
скільки від глибини кооперації між представниками громадсь-
кості, влади та бізнесу.

Окрім того, успішність реалізації профілактичних програм 
і проектів значною мірою залежить від готовності педагогічно-
го колективу навчального закладу до здійснення діалогічної 
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взаємодії з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу 
та залучення партнерів з числа зацікавлених осіб і організацій 
за межами навчального закладу.

Звідси стратегічним завданням у діяльності педагогічного ко-
лективу є набуття компетенцій з основ налагодження міжсекто-
ральної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища 
загальноосвітнього навчального закладу.

Це потребує від педагогів концептуального мислення, спрямо-
ваного, на відміну від раціонально-прагматичного та ремісничо-
виконавського, на глибинне розуміння сенсу закладених у кон-
цепціях ідей і вмінь добирати для їхньої реалізації адекватне 
інструментальне забезпечення. Тому підготовку педагогів до ор-
ганізації міжсекторальної взаємодії слід розглядати в аспекті 
формування у них готовності до такої діяльності.

Психологічна готовність передбачає формування у суб’єктів 
міжсекторальної взаємодії позитивної мотивації щодо її ор-
ганізації та проведення, усвідомлення наявності позитивних 
наслідків, які може мати така спільна діяльність.

Теоретична готовність характеризується наявністю 
у суб’єктів міжсекторальної взаємодії загальноосвітнього на-
вчального закладу необхідної системи знань про її основи, фор-
ми, методи та технології.

Практична готовність забезпечується формуванням 
у суб’єктів міжсекторальної взаємодії необхідних умінь і нави-
чок її організації та застосування різних технологій.

Практика доводить, що найбільш ефективним інструментом 
формування психологічної, теоретичної та практичної готов-
ності є тренінги, які базуються на підході «навчання досвідом» 
Д. Колба. Узагальнення цього підходу допомагає спланувати 
навчальний цикл, який має чотири послідовних і взаємозалеж-
них етапи: актуалізації конкретного досвіду → рефлексив-
ного спостереження → абстрактної концептуалізації → ак-
тивного експериментування.

Саме така логіка викладу навчального матеріалу допомагає 
учасникам не лише актуалізувати наявні знання, а й рефлексив-
но усвідомити можливі проблеми у майбутній діяльності та на ос-
нові зворотного зв’язку окреслити варіанти їхнього розв’язання.

На першій стадії такого навчання учасники або актуалізу-
ють конкретний наявний у них особистий чи життєвий досвід 
і обмінюються ним між собою, або (що відбувається набагато 
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частіше) здобувають цей досвід за допомогою спеціально ор-
ганізованої взаємодії безпосередньо у процесі спільної діяль-
ності. Головне завдання цієї стадії — здійснити пошук того нового, 
з чим варто працювати в рамках навчальної теми — у життєвому 
досвіді, уявленнях, опорних знаннях, практиці діяльності без-
посередньо на занятті (шляхом моделювання явища чи ситуації, 
рольової гри, імітації тощо). Результатом постає упорядкуван-
ня спільного для усіх учасників змістового поля, в якому відбу-
вається подальша активна робота.

На другому етапі навчання — етапі рефлексивного спосте-
реження — створюються умови для критичного осмислення і 
рефлексії учасниками отриманого (чи наявного у них) досвіду, 
обговорення спостережень, пов’язаних із процесом його набут-
тя. Основними питання, які можуть обговорюватися, є: «Що ми 
робили? Що відбувалося під час цього процесу? Що планували 
і чого реально досягли?» Ключовим моментом цієї стадії можна 
назвати проблематизацію.

Третій етап циклу — абстрактна концептуалізація. Саме 
на цій стадії виникає можливість конструювання, примножен-
ня й здобуття учасниками нових знань, необхідних умінь. Вони 
відшукують «місточок» для переходу від реальних ситуацій 
власної практики до узагальнених умовиводів і закономірностей. 
Ефективність цього процесу підвищується завдяки взаємодії 
учасників, а його перебіг відображається у вигляді висновків, 
зроблених завдяки спільній рефлексії, спільним міркуванням, 
обміну ідеями. Результатом такого колективного мислення є ви-
никнення унікального знання, цінність якого полягає не в інфор-
мативності його змісту, а у творчому характері його виникнення, 
оскільки воно завжди є суб’єктивно новим для учасників.

На заключній стадії циклу — активного експериментування 
— особливого значення набуває можливість перевірки учасника-
ми сформульованих висновків, тобто повернення зі сфери абст-
рактної теорії в площину реальної життєдіяльності. Найчастіше 
така перевірка відбувається у процесі практичної профілактич-
ної діяльності, яка призводить до набуття нового досвіду. Така 
діяльність може реалізовуватися шляхом виконання проблем-
них завдань, моделювання ситуацій, згуртування навколо себе 
однодумців, з числа яких створюється потім команда соціального 
проекту, яка забезпечить його розроблення і супровід реалізації.



82

Зазначена вище модель експірієнтального навчання (від англ. 
experience — досвід) американського дослідника Девіда Колба є 
на сьогодні досить поширеною. Програма може передбачати два 
паралельних варіанти її впровадження, що взаємо підсилюють 
один одного: вивчення найбільш актуальних тем методом «за-
нурення» (тематичні тренінги на кшталт «літньої» чи «зимової» 
школи для представників педагогічного колективу, тематику 
яких можна визначати відповідно до актуальних проблем роз-
будови міжсекторальної взаємодії) і методом «пролонгації» (ор-
ганізація роботи щомісячних разових семінарів).

Отже, можна стверджувати, що опанування тренінгових 
програм забезпечує усвідомлення педагогами основ міжсекто-
ральної взаємодії загальноосвітнього навчального закладу, її 
концепцій та моделей, форм і технологій. У процесі підготовки 
педагоги набувають вміння застосовувати теоретичні знання 
для аналізу міжсекторальної взаємодії, визначати її зміст, доби-
рати відповідні форми і соціально-педагогічні технології.

Підготовка педагогів до розбудови міжсекторальної взаємодії 
за допомогою тренінгу вважається ефективною, бо тренінг є 
провідним методом навчання з доведеною ефективністю, тому що:

це спосіб забезпечення всім суб’єктам розбудови міжсек-
торальної взаємодії можливостей для ефективного осо-
бистісного розвитку і набуття необхідних компетенцій;
більшість ефективних змін у ставленні й поведінці людей 
відбувається в груповому, а не в індивідуальному кон-
тексті; ця форма роботи створює можливість осмислити, 
усвідомити отриману інформацію, одразу ж співставити її 
з діяльністю;
це особлива групова форма навчання, яка спирається 
не на декларативне, а на реальне знання, що дає можливість 
пережити на власному досвіді те, про що йдеться;
це ефективна форма опанування знань, інструмент для фор-
мування умінь та навичок, ставлень, на відміну від по-
всякденного й індивідуального спілкування, відбувається 
більш інтенсивно, більш виражено, і — керовано.

Важливим для ефективності міжсекторальної взаємодії є ор-
ганізація діяльності педагогів таким чином, щоб вона мала твор-
чий, добровільний та особистісно вмотивований характер, забез-
печувала партнерську взаємодію усіх суб’єктів міжсекторальної 
взаємодії.
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Такою діяльністю є розроблення цільових програм і 
проектів.

Цільова програма — це комплекс взаємопов’язаних завдань і 
заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем 
організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ. За своєю спря-
мованістю цільові програми можна розподілити на:

наукові — метою яких є забезпечення виконання приклад-
них досліджень у галузі освіти і виховання, створення мо-
делей розвитку закладу освіти, виховних систем, превен-
тивного виховного середовища ЗНЗ;
соціальні — що моделюють партнерську взаємодію різних 
інституцій у розв’язанні кризових явищ або складних 
життєвих ситуацій; сприяють покращенню соціального 
самопочуття людини, вдосконаленню умов її життя, забез-
печенню відповідного соціального функціонування, гар-
монізації системи відносин у колективі чи групі, суспіль-
ства в цілому;
національно-культурні — спрямовані на розв’язання про-
блем національно-культурного розвитку, збереження 
національно-культурної спадщини, задоволення інтелек-
туальних та духовних потреб дітей і учнівської молоді;
екологічні — метою яких є участь у здійсненні загальнодер-
жавних чи регіональних природоохоронних заходів, допо-
мога у ліквідації наслідків екологічних негараздів, форму-
вання екологічної культури, виховання любові до природи, 
бережливості, працьовитості;
регіональні — що уособлюють варіанти вирішення соціаль-
них проблем конкретних місцевих громад, областей чи 
регіонів;
профілактичні — спрямовані на підвищення поінформова-
ності дітей та молоді з проблем убезпечення від зовнішньо 
детермінованих негараздів, розвиток життєвих компе-
тенцій і позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Орієнтиром розроблення цільових програм в освіті слу-
гує Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 
2012-2021 роки.

Алгоритм розроблення цільової програми передбачає:
ініціювання розроблення цільової програми та громадське 
обговорення її концепції;
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схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо 
розроблення проекту програми, визначення термінів її 
розроблення;
розроблення проекту програми, визначення завдань і за-
ходів, що пропонуються для її реалізації;
погодження (адміністрація ЗНЗ, піклувальна рада закладу, 
батьківська рада закладу, учнівський парламент, представ-
ники організацій-партнерів) та затвердження програми;
проведення конкурсного відбору виконавців програми;
добір ефективних форм, методів і технологій для її 
реалізації;
організація виконання завдань і заходів програми, 
здійснення контролю за їхнім виконанням;
підготовка та оцінка щорічних звітів про результати вико-
нання програми, а в разі потреби — проміжних звітів;
підготовка та опублікування в офіційних друкованих 
виданнях заключного звіту про результати виконання 
програми.

Проект концепції цільової програми повинен містити:
обґрунтування актуальності проблеми, на розв’язання якої 
спрямовується програма;
аналіз причин виникнення проблеми та опис можливості 
її розв’язання шляхом розроблення і виконання цільової 
програми;
визначення мети і завдань програми;
порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання про-
блеми та обґрунтування оптимального варіанту;
визначення на його основі шляхів і засобів розв’язання 
проблеми виконавців і термінів виконання програми;
оцінку очікуваних результатів та визначення її 
ефективності;
оцінку фінансових, матеріально-технічних та кадрових ре-
сурсів, необхідних для виконання програми.

Ініціаторами розроблення цільової програми можуть висту-
пати не лише педагоги й адміністрація ЗНЗ, а й представники 
учнівського самоврядування, батьки, партнери закладу освіти, 
представники органів державної підтримки людини (пожежна 
охорона, органи правопорядку, цивільної оборони, охорони здо-
ров’я, охорони праці, охорони навколишнього середовища) гро-
мадських організацій та бізнесових структур.
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Соціальний проект — це програма реальних дій зацікавлених 
суб’єктів, в основі якої лежить актуальна соціальна проблема, що 
потребує вирішення.

Учасники проектної команди мають можливість справля-
ти вплив один на одного й здійснювати реальні перетворення 
не тільки у пізнавальній, але й у емоційно-вольовій, мотиваційній 
та діяльнісній сферах.

Проектування — це цілеспрямований процес одержання 
очікуваного результату. Проект (від лат. рrojectus — «кинутий 
уперед») не працює з майбутнім, а практично перетворює можли-
вості теперішнього. Значимість проекту визначається не стільки 
широтою застосування, скільки спроможністю збагачувати осо-
бистість здатністю актуалізації можливого в дійсне. Саме цей 
аспект проблеми відповідає нашому баченню використання про-
ектної діяльності в системі міжсекторальної взаємодії.

Популярність проектної технології пов’язана, з одного боку, із 
тим, що вона надає педагогам можливість певного вибору сфери 
діяльності у міжсекторальній взаємодії, а з другого — повністю 
відповідає їхнім можливостям, враховує діапазон інтересів та по-
треб навчального закладу.

Аналіз науково-методичної літератури і практичної проект-
ної діяльності дозволяє зазначити, що:

процес проектної діяльності має складну соціально-педа-
гогічну структуру, до якої включені різні види діяльності й 
відносин суб’єктів міжсекторальної взаємодії;
суб’єкти проектування міжсекторальної взаємодії мають 
бути орієнтовані на вирішення проблем загальноосвітньо-
го навчального закладу і найближчого соціального оточен-
ня, пропонуючи варіанти вирішення актуальних завдань 
на ціннісному рівні;
соціальний продукт проектування міжсекторальної 
взаємодії розглядається дослідниками на трьох рівнях: пер-
ший — ефективність системи «актуальних залежностей»: 
спілкування — діяльність — ставлення, які визначають 
основні напрями набуття соціально значимих якостей, ви-
роблення способів ефективної міжсекторальної взаємодії; 
другий — позитивні зміни, які відбуваються у загально-
освітньому навчальному закладі (оновлення форм і методів 
діяльності, створення позитивного іміджу, надання кожно-
му учаснику широких можливостей саморегуляції у виборі 
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форм діяльності, розбудова відносин «колективної взаємо-
залежності»); третій — конкретні соціально-педагогічні 
досягнення, пов’язані з реалізацією завдань міжсектораль-
ної взаємодії у діяльності педагогічного колективу;
соціально-культурне середовище, в якому здійснюється 
процес проектування міжсекторальної взаємодії, пере-
дбачає оптимістичне сприйняття спільної діяльності її 
суб’єктами, пошуковий характер діяльності, перспек-
тивність і важливість отриманих результатів для суб’єктів 
міжсекторальної взаємодії.

Технологія соціальних проектів з формування превентивного 
виховного середовища містить:

чотири стадії зміни поведінки (підготовку, усвідомлення, 
переоцінку, дію);
процеси, що відбуваються на кожній стадії (мотиваційний, 
когнітивний, поведінковий);
комплекс методів впливу (традиційні та інтерактивні).

Міжсекторальна взаємодія, яка розгортається за логікою 
проектної технології, проходить певні етапи. Відповідно до неї 
на першому етапі здійснюється передпроектний аналіз. Аналізу-
ються результати діагностики міжсекторальної взаємодії загаль-
ноосвітнього навчального закладу, визначаються її проблеми та 
здобутки. На цьому етапі також оцінюються реальні можливості 
педагогів щодо організації роботи з некомерційними, бізнесо-
вими та державними структурами, вивчаються ставлення педа-
гогів до розбудови міжсекторальної взаємодії та їхня участь у цій 
діяльності; здійснюється формування проблемного поля «На 
що може спрямовуватись міжсекторальна взаємодія загально-
освітнього навчального закладу в умовах превентивного вихов-
ного середовища?»

Узагальнення інформації (ідентифікація проблем, встанов-
лення ієрархії проблем за важливістю) сприяють розробленню 
загальної концепції моделювання міжсекторальної взаємодії, 
технології і плану її впровадження, визначенню необхідних 
для проектування інформаційних та методичних ресурсів.

Другий етап присвячується виробленню проектних рішень. 
Для цього насамперед окреслюються стратегічні напрями та 
визначаються мета і завдання міжсекторальної взаємодії, про-
гнозуються очікувані результати виконання кожного завдання. 
Як правило, це відбувається під час засідань міжсекторальних 
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ініціативних / робочих груп (МІГ / МРГ). У процесі взаємодії пе-
дагогів і представників різних організацій та установ узагальню-
ються погляди і пропозиції, упорядковуються ідеї.

На третьому етапі основні сили МІГ / МРГ мають бути зосе-
реджені на розробленні конкретного проекту міжсекторальної 
взаємодії та робочого плану і шляхів його реалізації. Елементами 
цієї роботи виступають домінантні проектні цілі, засоби, шляхи 
та терміни їх реалізації, а також визначення критеріїв та методів 
оцінювання ефективності проекту. Завершення роботи супро-
воджується документальним оформленням проекту і плану його 
реалізації, що містить необхідні організаційні заходи, терміни їх 
виконання й закріплення конкретних відповідальних осіб.

Інструментальне забезпечення можуть становити педа-
гогічне проектування, планування за технологією SMART та 
методи: «дерево цілей», «дерево проблем», дискусія, мозковий 
штурм тощо.

Оскільки розуміння суб’єктами міжсекторальної взаємодії 
сутності проекту є найголовнішою умовою його успішності, 
на четвертому етапі увага має бути зосереджена на формуванні 
громадської думки. Завданням цього етапу є вироблення пози-
тивного ставлення до міжсекторальної взаємодії і мотивація 
суб’єктів до участі в процесі міжсекторальної взаємодії.

На п’ятому етапі здійснюється реалізація проектних цілей: 
відпрацьовуються передбачені проектом механізми міжсекто-
ральної взаємодії; виявляються та усуваються перепони на шля-
ху його реалізації.

Шостий етап присвячується аналізу результатів міжсекто-
ральної взаємодії загальноосвітнього навчального закладу в умо-
вах превентивного виховного середовища. Головне завдання по-
лягає у визначенні переваг та можливих недоліків, пов’язаних 
з новим підходом до організації міжсекторальної взаємодії, її 
новим якісним станом. Це завдання вирішується за допомогою 
такого методичного інструментарію: аналіз документації, спо-
стереження, опитування, метод експертних оцінок, статистичні 
та математичні методи.

Логічним завершенням циклу проектної технології стає 
сьомий етап, на якому відбувається корекція результатів 
міжсекторальної взаємодії. Визначення недоліків в організації 
міжсекторальної взаємодії та вибір шляхів і методів їх усунен-
ня зумовлюють внесення необхідних змін, у результаті чого оп-
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тимізується процес міжсекторальної взаємодії загальноосвітньо-
го навчального закладу.

3.2. Тренінги для підготовки педагогів до розбудови 
міжсекторальної взаємодії ЗНЗ в умовах 
превентивного виховного середовища

Опис навчального модуля
«Міжсекторальна взаємодія в управлінні освітою»

1. Міжсекторальна взаємодія (МСВ): теоретичні основи
Концепція суспільства як складної системи компонентів (сек-

торів). Основні елементи міжсекторальної взаємодії: державні 
органи та установи, бізнес-структури, громадські (некомерційні) 
організації. Характеристика особливостей кожного з секторів, 
їхньої ролі у розвитку суспільства й освіти. Зростання ролі гро-
мадських організацій на сучасному етапі розвитку суспільства.

2. Концепція корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) як основа суспільної діяльності бізнес-структур.

Розвиток концепції КСВ та зміна підходів до соціальної ролі 
бізнесу в сучасному світі. «Стійкий розвиток» суспільства як 
найважливіша мета соціального партнерства. Інтеграція еко-
номічних, екологічних та соціальних параметрів бізнес-структур 
у рамках КСВ. Стимули для розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу. Концепція «Інвестицій у людський капітал». Соціальна 
звітність кампаній. Роль громадських організацій в реалізації 
соціальної відповідальності бізнесу.

3. Основні напрями КСВ й МСВ.
Розвиток суспільства як комплексне завдання, що реалізуєть-

ся з ряду напрямів. Основні сфери співробітництва держави, 
соціально відповідального бізнесу й громадських організацій: 
екологія, розвиток науки і культури, розвиток місцевих спільнот, 
захист соціально вразливих верств населення, протидія поши-
ренню соціально небезпечних захворювань (ВІЛ/СНІД, тубер-
кульоз, гепатити В і С, цукровий діабет тощо). Сприяння розвит-
ку освіти як стратегічна мета МСВ.

4. Форми і методи розвитку освіти у рамках КСВ й МСВ. Кри-
терії ефективності КСВ й МСВ.

Основні форми співробітництва державних органів і установ, 
громадських організацій та бізнес-структур у сфері розвитку 
освіти: регіональні й місцеві соціальні освітні гранти й замов-
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лення, національні й регіональні конкурси, навчальні семінари-
тренінги, підтримка реалізації соціальних програм і проектів, 
розбудова превентивного виховного середовища ЗНЗ і вихов-
ного простору місцевої громади. Критерії ефективності МСВ: 
рівень спонсорства й корпоративної благодійності, здійснен-
ня соціальних інвестицій у загальноосвітні навчальні заклади 
та у соціальні проекти, пов’язані з їхнім розвитком; якість та 
інтенсивність взаємодії бізнес-структур з місцевою громадою, 
владними структурами з питань розвитку й модернізації освіти; 
сприяння органів місцевої влади й бізнес-структур розвитку не-
комерційного сектору та громадської експертизи у сфері серед-
ньої загальної освіти, широкому соціальному діалогу; здіснення 
бізнес-структурами публічної нефінансової звітності за однією із 
загальноприйнятних міжнародних схем, що містить показники 
участі структури в розвитку освіти.

Методичні матеріали семінару-тренінгу

«СПІВУПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ»

І. Формат семінару — тренінгу
Мета: опанування адміністраторами ЗНЗ основами освітньо-

го менеджменту, формування партнерського мислення і вироб-
лення міжсекторальної стратегії розвитку навчального закладу.

Завдання:
розширити інформаційне поле адміністраторів ЗНЗ 
з питань стратегічного планування і стратегічного 
управління;
ознайомити адміністраторів ЗНЗ із новітніми технологіями 
проектування розвитку навчального закладу, основами 
управлінського менеджменту і маркетингу;
сприяти виробленню представниками органів шкільного 
самоврядування розуміння необхідності розробки програ-
ми розвитку ЗНЗ на 2013-2018 рр.

Місце проведення: окрема простора кімната, обладнана не-
обхідною кількістю стільців, виставлених у формі кола, фліп-
чартом або дошкою і п’ятьма столами.

Категорія учасників: адміністрація ЗНЗ, методисти, 
керівники М / О закладу, представники органів батьківського й 
учнівського самоврядування.

Кількість учасників: 15-20 осіб.

–

–

–
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Тривалість: 3 год.
Очікувані результати:

формування обізнаності учасників з проблеми міжсек-
торального стратегічного планування і стратегічного 
управління;
підвищення рівня управлінської компетентності 
адміністраторів ЗНЗ;
пільне визначення стратегічних орієнтирів розвитку на-
вчального закладу.

ІІ. Структура тренінгового заняття
№
з/ п Зміст діяльності Час Ресурсне 

забезпечення
1. Привітання учасників тренінгового занят-

тя. Вправа «Ток»
5 хв.  

2. Вправа на знайомство / діагностика очіку-
вань «Чому і для чого?»

20 хв.

2. Вступні уваги. Презентація програми, 
мети та завдань заняття. Ознайомлення 
учасників із регламентом роботи.

10 хв. Програма семі-
нару для учас-
ників 

3. Інформаційне повідомлення «Управління 
змінами»

10 хв.  

4. Мозковий штурм «Міжсекторальна стра-
тегія орієнтованості закладу — це…»

15 хв. Папір А-3, 
маркери

5. Вправа-енерджайзер «Броунівський рух» 5 хв.  
6. Робота в групах. Вправа «Алгоритм між-

секторального стратегічного планування 
життєдіяльності навчального закладу»

20 хв. Папір А-3, 
маркери

7. Вправа «Робота з поняттями» 20 хв. Додаток № 1
8. Робота в групах. Вправа «Три фази змін» 20 хв. Дод. № 1
9. Вправа-енерджайзер «Передай предмет» 5 хв.

10. Вправа «SWOT-аналіз» 10 хв. Додаток № 2
картки

11. Підсумкове слово. «Міжсекторальна взає-
модія у структуруванні процесу змін»

30 хв. Додаток № 3 

12. Вправа на завершення «Так!» 5 хв.
13. Історія для натхнення «Справа майстра 

боїться»
5 хв.

ІІІ. Сценарний план тренінгового заняття
1. Ранкове привітання. Вправа «Ток» (5 хв.)
На початку заняття учасники вітаються один з одним, пере-

даючи по колу позитивні емоції. Привітання здійснюються по-

–

–

–
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тиском рук, супроводжуючись будь-якою мімікою обличчя, яка 
може символізувати приязне ставлення і привітність.

2. Вправа на знайомство / діагностика очікувань «Чому і 
для чого?» (20 хв.)

Модератори пропонують учасникам версію самопрезентації, 
яка одночасно дозволяє прояснити очікування членів групи від 
майбутньої співпраці — учасники називають своє ім’я + надають 
відповідь на два, на перший погляд, схожі питання: 1). «Чому ви 
прийшли на цей тренінг?» 2) «Що ви хочете отримати від цього 
тренінгу?». Насправді ці питання про різне: перше — це апеляція 
до минулого, можливо — до проблем, що спонукали взяти участь 
у тренінгу; друге — фіксація на цілях, на перспективі найближчо-
го часу чи навіть віддаленого майбутнього.

Ставлячи ці питання «через кому», модератор не акцентує 
увагу групи на їх відмінності, але сам звертає увагу на те, на яке 
з них учасник намагається дати відповідь, — це корисний діагно-
стичний інструментарій для організації подальшої роботи.

3. Вступні уваги (10 хв.)
Модератори проводять презентацію тренінгового модуля 

«Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку ЗНЗ», який 
складається із п’яти тренінгів, а саме:

Управління змінами
Основи міжсекторального стратегічного планування
Побудова команди. Лідерство
Програма розвитку ЗНЗ
Моніторинг і оцінка

та мети і завдань першого заняття. Ознайомлюють учасників 
із регламентом роботи. Особливий наголос робиться на тому, що 
результатом продуктивної співпраці на тренінгу має стати роз-
робка програми розвитку навчального закладу на 2013-2018 рр.

4. Інформаційне повідомлення «Управління змінами — 
наріжний камінь розвитку навчального закладу» (5 хв.)

«Кто не идет вперед, тот идет назад. Стоячего положения нет» 
— ці пророчі слова належать В. Г. Белінському, і хоча сказані вони 
понад півтора століття тому, але звучать абсолютно актуально 
для нас і сьогодні. Ми постійно зазнаємо впливів якихось змін, 
змінюючись при цьому і самі. Однак адекватну реакцію навчаль-
ного закладу на впливи можуть забезпечити лише керовані зміни 
або спланований еволюційний розвиток.

–
–
–
–
–



92

Організації в усьому світі існують у контексті швидких змін і 
переривчастості. Мінливе середовище характеризується:

швидкими соціально-економічними змінами зі зростаючи-
ми темпами;
зростанням мобільності, інноваційності та технологічним 
розвитком;
переривчастістю змін — несподіваною зміною напрямку, 
розходженням з існуючими тенденціями;
зростанням складності повсякденного життя, соціальної 
та економічної сфер;
як результат — зростаючою непередбачуваністю соціальних 
та економічних моделей майбутнього та нестабільністю.

У такому оточенні робота навчального закладу надзвичайно 
ускладнюється. Ситуацію важко розуміти, контролювати і май-
же неможливо утримувати стабільною, усталеною.

Звідси — вміння мислити стратегічно, передбачаючи ризи-
ки і максимально нівелювати їх впливи, є однією з головних 
компетенцій менеджерів взагалі і менеджерів освіти зокрема, 
а розуміння процесу впровадження змін та відсутність стра-
ху перед змінами — ключові ознаки ефективного педагогічного 
колективу.

Ось чому розробка стратегічних орієнтирів розвитку навчаль-
ного закладу і запровадження ефективного менеджменту змін 
— найкращий засіб зміцнення організаційних засад навчального 
закладу, створення його позитивного іміджу в громаді, задово-
лення працівників їхньою працею та підвищення якості освітніх 
послуг, що надаються.

5. Мозковий штурм «Міжсекторальна стратегічна 
орієнтованість закладу — це…» (15 хв.)

Учасники об’єднуються у 3-4 підгрупи (залежно від чисель-
ності) будь-яким простим способом («кольори світлофору», 
«сторони світу», «пори року» тощо), працюють над визначен-
ням діяльності навчального закладу, який має чітку стратегічну 
орієнтацію. Наробки презентуються в широкому колі. Після 
презентації першої групи усі останні проголошують свої визна-
чення, не повторюючись. Аркуші з наробками груп вивішуються 
на фліп-чарті. На завершення модератори можуть організувати 
роботу над узагальненим груповим визначенням.

До уваги модератора! Це визначення, наприклад, може бути 
таким «Стратегічно зорієнтований навчальний заклад — це за-

–

–

–

–

–
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клад, в якому персонал володіє стратегічним мисленням, де за-
стосовується система стратегічного планування, що дає змогу 
розробляти та використовувати інтегровану систему перспек-
тивних планів, а поточна, повсякденна діяльність підпорядкова-
на досягненню поставлених стратегічних цілей».

Вправа «Броунівський рух» (5 хв.)
Модератори пропонують групам вправу-енерджайзер «Бро-

унівський рух». Це дозволить активізуватися й одночасно 
об’єднати учасників у нові групи за декілька хвилин. Учасники 
виходять на середину зали і починають хаотично рухатися. Мо-
дератор дає команду: «Атоми, об’єднайтесь по два», учасники шу-
кають собі пару. Потім — по три (учасники, відповідно, утворю-
ють трійки). Числа можна називати не по порядку. Модератор має 
слідкувати за якістю виконання завдань і останньою називає ту 
цифру, скільки груп слід утворити учасникам для роботи над на-
ступною вправою.

6. Робота в групах. «Алгоритм стратегічного планування 
навчального закладу» (25 хв.)

Далі групи працюють над виробленням власних управлінських 
рішень і дій з організації роботи зі стратегічного планування 
життєдіяльності навчального закладу. Для полегшення ро-
боти увазі учасників пропонується узагальнений алгоритм 
міжсекторального стратегічного планування, який фіксується 
на фліп-чарті:

Кроки у процесі міжсекторального стратегічного планування
1. Підготовка до процесу (включає визначення осіб, які бра-

тимуть участь у процесі та визначення ролей і відповідаль-
ності, збір та сортування інформації).

2. Перегляд бачення, місії та цінностей навчального закладу 
(методологічна рефлексія засадничої концептуально-нор-
мативної бази, що регламентує життєдіяльність навчаль-
ного закладу).

3. Аналіз даних / інформації (наприклад, SWOT-аналіз).
4. Синтез інформації.
5. Пріоритизація і визначення ключових векторів змін 

(змістовний, технологічний, структурно-організаційний).
6. Оцінка потенціалів і ризиків.
7. Рішення та узгодження.
8. Визначення стратегічних цілей.
9.  Розробка програми розвитку закладу.



94

Наробки презентуються та обговорюються у великому колі.
7. Вправа «Робота з поняттями» (20 хв.)
Учасники об’єднуються модератором у п’ять груп і опрацьову-

ють текст повідомлення «Основні поняття менеджменту змін» 
(Дод. № 1), використовуючи техніку «Мозаїка». Спочатку кожна 
підгрупа вивчає свою частину тексту, а потім у великому колі 
повідомляє його усій групі з коментарями чи зауваженнями.

8. Робота в групах. Вправа «Три фази» (20 хв.)
На початку вправи модератори переформатовують групи і 

пропонують учасникам практичну роботу з моделлю змін Курта 
Левіна і схемою трьох фаз змін (дод. № 1). Далі учасники, об’єднані 
у чотири підгрупи, визначають свої кроки (менеджерські дії, 
рішення, форми роботи з педагогами) на кожній фазі.

Наробки груп презентуються та обговорюються у великому 
колі.

Питання для обговорення:
— Які професійні якості допомагали вам успішно виконати 

завдання?
— Що залишилося незрозумілим?
9. Вправа — енерджайзер «Передай предмет» (5 хв.)
Ця весела розминка, з одного боку, викликає багато позитив-

них емоцій, а з другого — допомагає налаштуватися на групову 
роботу, підвищує концентрацію уваги. Крім того, вона дає змогу 
учасникам проявити креативність і нестандартність мислення.

Учасники мають по колу передавати будь-який предмет, на-
приклад, маркер, брелок, маленьку м’яку іграшку або м’ячик. Од-
нак спосіб передачі кожного разу для кожного учасника має бути 
новий. Якщо предмет падає, то гра починається заново.

10. Вправа «SWOT-аналіз» (30 хв.)
До уваги модератора! На початку вправи варто ознайомити 

учасників з методологією та особливостями її проведення.
SWOT — аналіз — один з найбільш поширених і доступних 

методів з арсеналу сучасних менеджерів, що використовується 
для того, щоб віднайти нові перспективи розв’язання проблеми. 
Він робить можливим систематичний збір інформації про не-
гативні та позитивні чинники, що впливають на ефективність 
діяльності навчального закладу зсередини і зовні. Абревіатура 
розшифровується наступним чином:

Strenghts — Сильні сторони
Weaknesses — Слабкі сторони
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Opportunities — Можливості
Threats — Загрози
Наприклад, якщо йдеться про аналіз роботи навчального за-

кладу, то з’ясування сильних і слабких елементів (S — W) стосува-
тиметься всього, що належить до організації внутрішньошкільно-
го життя (організація освітнього процесу, питання управління, 
взаємини у колективі, трудова і навчальна дисципліна, якість 
освітніх послуг тощо). Якщо йтиметься про елементи O-T (мож-
ливості — загрози), це стосуватиметься зовнішніх чинників 
(освітні стандарти і програми, підручники, загальнонаціональ-
на освітня політика, економічне забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти, ситуація у суспільстві і місцевій громаді, роз-
будова соціального партнерства тощо).

SWOT- аналіз має три головні етапи:
1. Вироблення думок про внутрішні переваги і недоліки на-

вчального закладу та зовнішні можливості і загрози.

2. Розробка бачення шляхів подолання слабких сторін та 
мінімізації загроз навчальному закладу.

3. Формулювання стратегії і для вдосконалень і видів діяль-
ності з її реалізації.

Обладнання: на фліп-чарті або на дошці вивішується «Матри-
ця SWOT — аналізу» (див. дод. № 4), до якої заносяться підсумки 
групової роботи над внутрішніми сильними та слабкими сторо-
нами, зовнішніми загрозами і можливостями; картки мінімум 
по чотири на кожного учасника.

Процедура проведення вправи:
Крок 1-а. Модератор видає кожному учаснику набір чистих 

карток для запису МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ і пропонує за-
повнити перші дві картки, відповідаючи на питання:

— На які ЗАГРОЗИ наражається навчальний заклад за-
раз / найближчим часом?

— Які МОЖЛИВОСТІ нам відкриваються? 
Під час дискусії подібні думки групуються. За бажанням гру-

пи формулювання відповідей можна узгоджувати чи змінювати.
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Крок 1-б. Групі пропонується визначити СИЛЬНІ та СЛАБКІ 
сторони життєдіяльності навчального закладу та провести таку 
ж роботу, як і з Можливостями та Загрозами.

Результати унаочнюються на матриці. Підсумкова дискусія 
цього етапу розгортається навколо питання «Де знаходиться 
наш навчальний заклад зараз?»

Крок 2. Група, використовуючи результати SWOT, шукає 
відповідь на питання «Куди ми хочемо рухатися?» Стан речей, 
представлений на матриці, аналізується та здійснюється пошук 
стратегій і способів, якими можна створити сильні сторони ЗНЗ 
та які можливості можна використати для мінімізації загроз.

Модератор об’єднує учасників у чотири групи й організо-
вує роботу над чотирма видами питань, які заздалегідь можна 
унаочнити:

МОЖЛИВОСТІ Що ми маємо робити, аби використати ці можливості?
Які переваги можна мати з цих можливостей?

ЗАГРОЗИ
Що ми можемо зробити для усунення чи мінімізації 
загрози?
Як нам подолати загрози чи перешкоди?

СИЛЬНІ 
СТОРОНИ

Що можна зробити для максимізації наших сильних 
сторін?
Які власні сильні сторони необхідно створити?

СЛАБКІ 
СТОРОНИ

Що нам треба створити чи розвинути для подолання 
слабких сторін чи проблемних зон?
Як можна мінімізувати чи усунути слабкі сторони?

Презентація наробок груп відбувається у великому колі.
Крок 3. Має на меті формулювання стратегії для введення вдо-

сконалень. Як скористатися результатами кроків 1 і 2? СВОТ як 
інструмент для стратегічного аналізу допомагає вирішити, куди 
ми хочемо йти і як туди дістатися.

Стратегії — це твердження про те, де ви хочете опинитися че-
рез п’ять років. Як вам туди дійти? Слід визначити види діяль-
ності, які дозволяють вам рухатися вперед.

Логіка така:
Проблема: Де ми зараз?

Стратегія: Куди ми хочемо рухатися?

Види діяльності: Як цього домогтися?
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Завдання груп на цьому етапі полягає у визначенні ключо-
вої проблеми життєдіяльності навчального закладу, питання, 
яке потребує нагального вирішення. Після цього вони добира-
ють стратегію, а потім вирішують, які види (форми) діяльності 
необхідні для її успішного впровадження. В результаті кожної 
спроби має бути представлена комбінація: сформульоване про-
блемне питання — стратегії вирішення або вдосконалення 
— види (форми) діяльності з їхньої реалізації.

Вправа завершується дискусією над питаннями:
Що мені дала робота над цією вправою?
Які нові ідеї з’явилися?
Що залишилося незрозумілим?

11. Підсумкове слово модератора «Структурування про-
цесу змін» (10 хв.)

Надзвичайно складно розпочинати зміни у навчальному за-
кладі, де серед керівництва немає людей, які підтримують або 
краще — самі ініціюють ці зміни і мають повноваження впливати 
на них.

Однак багато вимог щодо змін, які надходять «згори», теж 
приречені на невдачу. Тому слід переконатися, що ініціатива змін 
походить не від поодиноких «інноваторів», а від групи / декількох 
груп педагогів, залучених до процесу. Ці ініціативні групи бачать 
ситуацію такою, як вона є, отже, за умови залучення до процесів 
планування, дій, перевірки та діяльності з метою встановлення 
нових, кращих стандартів, можуть перетворитися на «групи про-
риву», забезпечуючи процес безперервного вдосконалення.

Процес змін проходить чотири етапи відповідно до принци-
пу ПРПД (PDCA): Плануй — Роби — Перевір — Дій (Plan — Do 
— Chek — Akt) (див. схему на дод.3):

1. На етапі планування визначаються (або переглядають-
ся): бачення, місія, мета (твердження про основний намір), цілі 
(визначення очікуваних наслідків, користі, результату застосу-
вання стратегії. Ціль включає прямі дії і має бути конкретною, 
вимірюваною, узгодженою, реалістичною та визначеною у часі 
— «SMART»), завдання, впливи.

Методики: стратегічне планування, СВОТ-аналіз, аналіз зна-
чущого оточення, потенціалів і зацікавлених сторін, ресурсів.

2. На етапі впровадження запланованих змін виокремлюють-
ся робочий план і «дорожна карта» (останнім часом для означен-
ня дій стали часто вживати вислів «дорожна карта» (Roadmap). 
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Він об’єднує декілька компонентів: мета вказує, до якого місця 
ми направляємося від старту до фінішу; цілі вказують дороги, 
скільки часу нам потрібно, щоб туди дістатися і якими є дорожні 
умови.

На цьому етапі відбувається пристосування процесу до обста-
вин, визначення віх / індикаторів, здійснюється аналіз ризиків.

3. На цьому етапі за визначеними індикаторами відбувається 
моніторинг проектів та процесів, оцінюється їх ефективність 
і успішність здійснених впливів, наслідки прийнятих рішень. 
За необхідності вносяться певні корективи, уточнення, узгод-
жується діяльність суб’єктів у нових умовах.

4. На цьому етапі реалізуються адаптивні процеси та не-
обхідні втручання, які за розрахунками мають забезпечити вдо-
сконалення діяльності, підвищення якості освітнього процесу чи 
рівний доступ до якісної освіти усім, хто потребує.

12. Вправа на завершення «ТАК!» (5 хв.)
Учасникам, котрі сидять у колі, пропонується зігнути руки 

в ліктях, спрямувавши долоні вперед і вгору. Потім модератор 
проговорює інструкцію для подальших дій: «Подумки візьміть 
у ліву руку все те, що ви сьогодні отримали від тренінгу, а у праву 
— те, що було вашим внеском у спільну роботу. І коли я скажу: 
«Готово!», ви усі одночасно з’єднайте руки у голосному оплеску і 
голосно скажіть «ТАК!»

Модератор має зробити невелику паузу перед тим, як ско-
мандувати: «Готово!», щоб в учасників групи був час пригадати 
події тренінгового дня і дійсно сформулювати для себе те, що 
вони «візьмуть у руки», інакше у них залишиться дискомфортне 
відчуття незавершеності роботи.

Інструкцію можна модифікувати будь-яким доцільним чином. 
Наприклад, використати знання про функціональну асиметрію 
великих півкуль, запропонувавши учасникам тренінгу до правої 
руки взяти ідеї, які вони вважають раціональними і будуть вико-
ристовувати у професійній діяльності, а до лівої — ті позитивні 
емоції, які викликав у них тренінговий день. 

13. Історія для натхнення «Справа майстра боїться» (5 хв.)
На одній з англійських верфей після установки судової турбіни 

була здійснена спроба її запуску, яка, на жаль, не увінчалася 
успіхом. Всі зусилля монтажників і механіків віднайти і знешко-
дити дефект, що заважав запуску турбіни, виявилися безрезуль-
татними. Тоді було прийнято рішення звернутися до сторонньо-
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го консультанта. Після довгих пошуків вдалося знайти експерта, 
який в силу похилого віку вже давно відійшов від справ, та іноді 
все ж таки в особливо складних випадках надавав консультації.

Представники суднобудівної компанії доставили його на кора-
бель, і він розпочав роботу. А робота його полягала в тому, що він 
спочатку за допомогою стетоскопу прослухав певні місця на кор-
пусі турбіни, окремі вузли і місця з’єднань деяких елементів. 
Потім він попросив молоток побільше і зробив один потужний 
удар у визначену ним точку. Після того турбіна була запущена і 
почала набирати оберти. Проблема була успішно вирішена.

Менеджер суднобудівної компанії запитав експерта, на яку 
суму він має виписати йому чека за надану послугу. «Я гадаю, що 
1000 фунтів стерлінгів буде достатньо», — відповів консультант. 
Менеджер, який вже заповнив чек, не утримався від коментарію: 
«Але, сер, 1000 фунтів стерлінгів за один удар молотком?» «Доб-
ре, — посміхнувшись, відповів фахівець. — Якщо вас це непокоїть, 
то випишіть два чеки: один на 1фунт стерлінгів — за удар молот-
ком, і другий на 999 фунтів стерлінгів за те, що я знаю, в якому 
місці треба нанести цей удар». Присоромлений менеджер не знай-
шов гідної відповіді.

Мораль: Успішність діяльності зазвичай визначається 
не тільки виконавчою майстерністю, але й багато в чому — пра-
вильністю прийнятого рішення. Саме тому таке велике значення 
має якість ухвалюваних управлінських рішень, від яких, за твер-
дженнями експертів, на 85 % залежить ефективність діяльності 
і підлеглих, і організації в цілому.

Додатки до тренінгу
Додаток № 1

Основні поняття менеджменту змін
1. Що таке «менеджмент змін»?
Вираз «менеджмент змін» став одним з найбільш часто вжива-

них наприкінці ХХ століття. Він може сприйматися як стандарт-
ний план перебігу процесу змін. Однак це не так. Розглянемо це 
поняття ретельніше.

Менеджмент — це сукупність принципів, методів, засобів і 
форм управління задля підвищення ефективності, а слово зміна 
означає перехід, перетворення чогось у щось якісно інше.



100

Менеджмент змін — це ефективне керування процесами не-
обхідних змін у навчальному закладі, над якими успішно працю-
ють разом всі учасники педагогічної взаємодії.

Які цілі менеджменту змін?
Експерти виокремлюють дві основних:

по-перше, вдосконалення можливостей навчального закла-
ду адаптуватися до змін оточуючого середовища;
по-друге, зміна способу діяльності педагогів і стилю 
взаємодії усіх учасників навчально-виховного проце-
су, тобто зміна їхнього ставлення та їхньої професійної 
поведінки.

Іншими словами, менеджмент змін можна трактувати як 
двоєдиний процес, складовими якого є:

вдосконалення життєдіяльності навчального закладу;
особистісні перетворення під впливом зміни середовища.

2. Фази менеджменту змін. Найвідоміший підхід до обґрун-
тування менеджменту змін було розроблено Куртом Левіном. Як 
фізик, який став соціологом, для пояснення цього явища Левін 
використовував аналогії з фізики. Основою його моделі (див. дод. 
№ 1) організаційних чи соціальних змін стала загальновідома 
аналогія про зміни, що відбуваються із крижаною брилою («роз-
морожування» / «заморожування»). Він вважав, що для досяг-
нення нового, більш ефективного стану організаційна система 
має пройти три обов’язкові фази:

1. Розморозити існуючий стан.
2. Досягти нового стану.
3. Заморозити новий стан, щоб зробити його постійним.
Детальніше їх можна прокоментувати наступним чином.
3. Фаза перша: розморожування. Як зробити навчальний за-

клад системою, чутливою до змін? Насамперед необхідно відкри-
тися для нових ідей. Один із способів — осмислити і спробува-
ти розв’язати «гордієві вузли» наболілих проблем. Тих, де усім 
зрозуміло, що старі засоби не спрацьовують і де існує найбільша 
вірогідність, що зміни будуть сприйняті.

Інша важлива річ — чи потребують педагоги змін. Якщо це 
не так — відчуватиметься опір. Тому найкращий вихід — створи-
ти можливість для усвідомлення учасниками необхідності змін, 
розуміння, що не все йде так, як має бути, а отже, треба шукати 
засоби поліпшення ситуації.

–

–

–
–
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Звідси — основне завдання першого кроку: усвідомлення невідво-
ротності змін, подолання опору змінам та визначення сил, що 
сприятимуть процесам модернізації. Один із способів розпочати 
фазу розморожування — встановлення продуктивного зворот-
ного зв’язку із суб’єктами педагогічної взаємодії.

4. Фаза друга: рух.
Техніка зворотного зв’язку з думками і судженнями людей доз-

воляє їм переконатися, що існують нагальні проблеми з якістю 
освітніх послуг, що люди незадоволені, що ставлення до праці 
не таке, яким мало б бути. Прояви страху мають сприйматися 
всерйоз, але головна увага зосереджується на подоланні опору 
сил, що стримують рух уперед — до реальних змін.

Фаза руху — це діяльність із здійснення змін, заходи з пере-
гляду правил і усталених стереотипів організації навчально-ви-
ховного процесу, експериментування з новими підходами і моде-
лями, новими цінностями і новою корпоративною культурою.

5. Фаза третя: заморожування. Якщо зміни відбулися, то це 
не означає, що і надалі вони будуть відбуватися автоматично чи 
продовжуватимуться самі по собі. Як зробити, щоб зміни стали 
постійною складовою життєдіяльності навчального закладу?

Шляхом заморожування. Наприклад, організуйте дієву сис-
тему науково-методичного супроводу запровадження інновацій, 
розробіть систему моніторингу якості навчання і виховання, 
проводьте тренінги, де учасники педагогічної взаємодії набува-
тимуть спеціальних знань і навичок праці. Реструктуруйте робо-
чий процес для створення кращих умов чи застосовуйте якісний 
організаційний менеджмент.

Фаза заморожування робить навчальний заклад здатним 
адекватно реагувати на мінливі виклики часу, допомагає ор-
ганізовувати свою життєдіяльність одночасно у двох режимах: 
функціонування та інноваційного розвитку.

Додаток № 2
Матриця SWOT — аналізу

Сильні сторони (Strenghts)
Слабкі сторони (Weaknesses)
Можливості (Opportunities)
Загрози (Threats)
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СИЛЬНІ СТОРОНИ. Що ваш 
навчальний заклад робить добре? 
Які має переваги? Які таланти 
є серед персоналу / учнів? Що є 
у вашому навчальному закладі та-
кого, чого не існує у інших ЗНЗ? 
Які сучасні освітні технології 
реалізуються?

Використовуйте це!

СЛАБКІ СТОРОНИ. На що 
скаржаться ваші батьки й 
учні? Що стримує ваш навча-
льний заклад позаду? На що 
скаржиться ваш персонал / пе-
дагоги? З якими проблемами 
ви зіткнулись упродовж остан-
нього року?

Долайте це!

З
ов

ні
ш

ні
ф

ак
то

ри

МОЖЛИВОСТІ. Яких освітніх 
послуг хочуть ваші батьки? Чи 
є нові сфери, на які ви б могли 
поширити надання послуг? Чи є 
щось нове, що ви б могли запро-
вадити? Чи доступні нові освітні 
технології? Які?

Здобувайте це!

ЗАГРОЗИ. Які проблеми ви 
передбачаєте у майбутньому? 
Чи є зовнішні сили, які діють 
проти вашого навчального 
закладу? Що перешкоджає 
вам на шляху запровадження 
інновацій?

Уникайте цього!

Додаток № 3

Метод ПРПД (PDCA):
Плануй — Роби — Перевір — Дій

(Plan — Do — Chek — Akt)

Якщо завжди робитимеш те, що завжди робив,
завжди отримуватимеш те, що отримував раніше.
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Методичні матеріали
циклу семінарів-тренінгів з розробки програми розвитку 

навчального закладу
Семінар — тренінг «Стратегія розвитку»

І. Формат семінару — тренінгу
Мета: підвищення рівня поінформованості адміністрації, ме-

неджерів та методистів навчальних закладів з питань міжсекто-
рального стратегічного планування і стратегічного управління; 
ознайомлення із сучасними підходами до прогнозування шляхів 
розвитку закладу; підготовка до розробки програми розвитку 
НЗ на 2013-2018 рр.

Завдання:
ознайомити адміністраторів НЗ із новітніми технологіями 
проектування розвитку навчального закладу, основами 
управлінського менеджменту і маркетингу;
розширити інформаційне поле адміністраторів НЗ з 
проблеми.

Категорія учасників: адміністрація, голови М / О вчителів, 
методисти відділу освіти.

Кількість учасників: не більше 20 осіб.
Тривалість: 1 год.
Очікувані результати:

формування управлінської компетентності адміністра-
торів НЗ;
визначення стратегічних орієнтирів партнерської взаємодії 
з розвитку навчального закладу;
підвищення рівня обізнаності з проблеми міжсекторально-
го стратегічного планування та управління.

ІІ. Структура тренінгового заняття
№
з/п Зміст діяльності Час Ресурсне 

забезпечення
1. Привітання учасників тренінгового занят-

тя. Вправа «Ми бажаємо щастя усім…»
5 хв.  

2. Вступні уваги. Презентація програми, 
мети та завдань заняття. Ознайомлення 
учасників із регламентом роботи.

10 хв. Програма семі-
нару для учас-
ників 

3. Інформаційне повідомлення «Актуаль-
ність розробки програми розвитку навча-
льного закладу»

5 хв.  

4. Мозковий штурм «Міжсекторальна стра-
тегічна орієнтованість закладу — це…»

15 хв. Маркери, фло-
мастери

–

–

–

–

–
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5. Робота в групах. Вправа «Кроки на шляху 
стратегічного планування»

15 хв. Папір А-4, 
маркери

6. Робота в групах. Вправа «Участь органів 
шкільного самоврядування: піклувальної 
ради, педагогічної ради, батьківської ради 
і учнівської ради у виробленні освітньої 
політики і концептуальних засад програми 
розвитку»

15 хв. Папір А-3 мар-
кери,
скотч

7. Підведення підсумків роботи. Вправа 
«NB»

10 хв. А4, фломастери

8. Вправа на завершення «Тепло наших рук» 5 хв.

ІІІ. Сценарний план тренінгового заняття
3. Ранкове привітання. Вправа «Ми бажаємо щастя 

усім!» (5 хв.)
Модератори пропонують учасникам на початку заняття поба-

жати один одному і всім, кому заманеться, щасливого дня. По-
бажання виголошуються, супроводжуючись будь-якими рухами, 
які можуть символізувати приязне ставлення і привітність.

2. Вступні уваги (10 хв.)
Модератори проводять презентацію програми, мети та зав-

дань заняття. Ознайомлюють учасників із регламентом роботи. 
Особливий наголос робиться на тому, що навчальних семінарів 
буде чотири (упродовж листопада-березня):

1. Управління змінами — наріжний камінь розвитку 
закладу.

2. Моніторингові дослідження — джерело надійної 
інформації.

3. Сучасні педагогічні технології в арсеналі успішного 
педагога.

4. Основи проектування програми розвитку закладу.
Результатом успішної спільної навчально-методичної діяльності 

має стати розробка програми розвитку закладу на 2013-2018 рр.
3. Інформаційне повідомлення «Актуальність розроблен-

ня освітньої політики і програми розвитку НЗ» (5 хв.)
Не можна жити у мінливому матеріальному світі, не змінюю-

чись. Про це віддавна знали і на цьому наголошували класики 
світової культури і науки. «Жить в обществе и быть свободным 
от общества невозможно» (Ленін), «Кто не идет вперед, тот идет 
назад. Стоячего положения нет» — ці пророчі слова належать 
В. Г. Белінському і сказані вони понад півтора століття тому, але 
звучать абсолютно актуально для нас і сьогодні. Ми постійно за-
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знаємо впливів якихось змін, змінюючись при цьому і самі. Од-
нак адекватну реакцію організації на впливи можуть забезпечи-
ти лише керовані зміни або спланований еволюційний розвиток.

Звідси — вміння керувати змінами є однією з головних ком-
петенцій менеджерів взагалі і менеджерів освіти зокрема, а ро-
зуміння процесу впровадження змін та відсутність страху перед 
змінами — ключові ознаки ефективного колективу.

Що означає менеджмент змін?
Менеджмент змін — ефективне керування процесами не-

обхідних змін у навчальному закладі, над якими успішно працю-
ють разом усі працівники організації.

Організації в усьому світі існують у контексті швидких змін і 
переривчастості. Мінливе середовище характеризується:

швидкими соціально-економічними змінами зі зростаючи-
ми темпами;
зростанням мобільності, інноваційності та технологічним 
розвитком;
переривчастістю змін — несподіваною зміною напрямку, 
розходженням з існуючими тенденціями;
зростанням складності повсякденного життя, соціальної 
та економічної сфер;
як результат — зростаючою непередбачуваністю соціальних 
та економічних моделей майбутнього та нестабільністю.

У такому оточенні робота навчального закладу надзвичайно 
ускладнюється. Ситуацію важко розуміти, контролювати і май-
же неможливо передбачити.

Ось чому спроба керування змінами — найкращий шлях 
до зміцнення основ навчального закладу, створення його пози-
тивного іміджу в громаді, задоволення працівників їхньою пра-
цею та до підвищення користі послуг, що надаються.

4. Мозковий штурм «Стратегічна орієнтованість закла-
ду — це…» (15 хв.)

Модератори об’єднують учасників у 3-4 підгрупи (залежно від 
чисельності) і пропонують групам визначити переваги і недоліки 
у діяльності навчального закладу, який має чітку стратегічну 
орієнтацію. Наробки презентуються в широкому колі. Після 
презентації першої групи усі останні називають ознаки не повто-
рюючись. Аркуші з наробками груп вивішуються на фліп-чарті. 
На завершення модератори можуть провести ранжування ознак, 
підкреслюючи ті з них, які повторювалися у декількох групах.

–

–

–

–

–
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5. Вправа на активізацію «Світлофор» (5 хв.)
Вправа проводиться з метою активізувати учасників групи та 

підвищити їх емоційний настрій. Хід проведення: учасники ста-
ють у коло один за одним. Завдання учасників полягає у тому, 
щоб присісти, коли вони почують слово «червоний»; йти по колу і 
плескати у долоні, коли тренер говорить «зелений»; стати прямо і 
піднести руки вгору, коли тренер говорить «жовтий».

6. Вправа «Кроки на шляху розроблення програми розвит-
ку навчального закладу» (15 хв.)

Модератори пропонують групам вправу на активізацію «Бро-
унівський рух». Це дозволить об’єднати учасників у нові гру-
пи за декілька хвилин. Далі групи працюють над виробленням 
«Алгоритмічної драбини або кроків на шляху стратегічного пла-
нування». Наробки презентуються та обговорюються. Визна-
чається оптимальний алгоритм розробки програми розвитку, 
який фіксується на фліп-чарті.

Кроки на шляху стратегічного планування
1.  Підготовка до процесу (включає визначення осіб, які бра-

тимуть участь у процесі та визначення ролей і відповідаль-
ності, збір та сортування інформації).

2.  Перегляд бачення, місії та цінностей навчального 
закладу.

3.  Визначення ключових питань, сильних сторін та загроз 
(SWOT-аналіз).

4. Аналіз даних / інформації (наприклад, під час навчальних 
тренінгів).

5. Синтез інформації.
6. Пріоритизація і визначення ключових векторів змін 

(змістовний, технологічний, структурно-організаційний).
7. Оцінка.
8. Рішення та узгодження.
9. Постановка стратегічних цілей. Розробка програми роз-

витку закладу.
7. Вправа «Участь органів шкільного самоврядування 

у розробленні програми розвитку закладу» (15 хв.)
На початку вправи модератори просять учасників пригадати, 

які органи самоврядування працюють у їхньому навчальному за-
кладі (в ідеалі: піклувальна рада — представники сторін-парт-
нерів; педагогічна рада — педагоги; батьківська рада — батьки; 
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рада учнівського самоврядування — вихованці). Нагадуючи, 
що принцип участі є потужним мотивом до продуктивної як між-
секторальної, так і педагогічної взаємодії, модератори об’єднують 
учасників у три підгрупи і пропонують скласти перелік пропози-
цій для врахування у програмі розвитку закладу через призму 
потреб вихованців, запитів і очікувань їхніх батьків, сподівань 
педагогічних працівників та соціального замовлення уособлено-
го в позиції представників сторін-партнерів. Наробки груп пре-
зентуються та унаочнюються без обговорення.

7. Підведення підсумків роботи. Вправа «NB — три нотат-
ки» (10 хв.)

Модератори наголошують на тому, що навчально-вихов-
на діяльність як процес ґрунтується на двох засадничих 
принципах:

не можна нікого навчити, можна тільки навчитися;
дорога до особистості проходить через серце.

Тобто навчання тільки тоді стає основою діяльності, а ви-
ховні впливи пробуджують мотивацію до взаємодії, якщо вони 
зачіплюють емоційну сферу і проходять за активної співпраці 
модераторів і учасників тренінгу. Далі звертаються до учасників: 
«Сподіваючись, що у нас на занятті так і було, пропонуємо вам ви-
значити підсумки спільної діяльності та надати відповіді на такі 
питання:

Чим я сьогодні змогла (зміг) допомогти групі?
Чому я навчилась (навчився) на занятті?
Що нового додалося до мого професійного бачення?

8. Вправа на завершення «Тепло наших рук» (5 хв.)
Модератори закликають групу завершити заняття з пози-

тивними емоціями і зберегти їх до наступної зустрічі. Учасни-
кам пропонується якось особливо потиснути один одному руки 
на прощання.

Методичні матеріали семінару-тренінгу
«Соціальне партнерство та основні кроки до його налагодження»

Те, що ми зібралися разом — це тільки початок.
Те, що ми залишилися разом — це вже досягнення.

Те, що ми разом будемо співпрацювати — це гарантія успіху.

Мета: сформувати професійні компетенції педагогів зі вста-
новлення та розвитку партнерських стосунків.

–
–

–
–
–
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Завдання:
систематизація знань про поняття «соціальне партнерст-
во» і «міжсекторальна взаємодія», основні способи пошуку 
та методи налагодження партнерської взаємодії;
формування вмінь та навичок знаходження партнерів, ви-
значати дієві засоби та планувати встановлення й розвиток 
взаємовигідних стосунків.

№ 
з/п Зміст діяльності Трива-

лість
Ресурсне 

забезпечення
1. Початок роботи. Привітання. 

Презентація програми і регламе-
нту тренінгу, визначення цілей і 
завдань роботи. 

10 хв.

2. Знайомство і виявлення очікувань. 
Вправа «Три питання: Хто я? Зві-
дки? Чому я тут?» (Ім’я, організа-
ція, яку представляє, мета участі)

15 хв. Плакат, стікери трьох 
кольорів, маркери

3. Прийняття правил. «Протокол 
про наміри»

10 хв. Плакат на фліп-чарті 
додаток до вправи№ 3

4. Мозковий штурм «Реєстр проблем 
ЗНЗ» 

15 хв.

5. Вправа на активізацію «Веселий 
потяг»

5 хв.

6. Інформаційне повідомлення. «Пар-
тнерство як механізм міжсектора-
льної взаємодії»

10 хв.

7. Робота в групах. Вправа «Шляхи і 
методи пошуку партнерів»

20 хв. Папір А-4, таблички 
із завданнями для 4-х 
груп

8. Міні-лекція «Типи партнерства» 10 хв.
9. Вправа «Принципи і правила 

взаємодії»
20 хв. Додаток до вправи№ 9 

10. Вправа на активізацію «Хто пер-
ший торкнеться дерева» 

5 хв. 

11. Робота в групах. Вправа «6 кроків» 15 хв. Плакат, таблички із 
завданнями для 6-ти 
груп, додаток до впра-
ви № 11-а, 11-б

12. Вправа «Меморандум» 30 хв. Додаток до вправи 
№ 12 (меморандум)

13. Історія для натхнення «Цвях і 
підкова»

5 хв.

14. Вправа на завершення «Партнеру 
руку простягни»

15 хв.

–

–
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1. Привітання. Презентація програми і регламенту 
тренінгу, визначення цілей і завдань роботи (10 хв.)

Тренери пропонують учасникам емоційно забарвлене 
привітання:

«Добрий ранок! Добрий ранок!

Раді бачити ми вас!

Добрий ранок! Добрий ранок!

Працювати настав час!»

Усі учасники вітаються і посилають одне одному візуальні 
знаки уваги (помах руки, посмішку тощо). Тренери презентують 
програму і регламент тренінгу, організовують колективне визна-
чення мети і завдань спільної роботи.

2. Знайомство і виявлення очікувань. Вправа «Три питан-
ня: Хто я? Звідки? Чому я тут?» (15 хв.)

Учасники по черзі представляються, називаючи своє ім’я, на-
вчальний заклад чи організацію (установу), яку представляють, і 
формулюючи мету власної участі в тренінгу. Ця інформація фік-
сується на спеціальному плакаті з ідентичною назвою.

3. Прийняття правил. «Протокол про наміри» (10 хв.)
Тренер пропонує учасникам визначити прийнятну 

для себе умову комфортного перебування і продуктивної 
взаємодії під час тренінгу. Умова приймається як правило, якщо 
не зустрічає заперечень з боку інших учасників, які беруть на себе 
відповідальність її дотримуватися. Ухвалені усіма умови запису-
ються на фліп-чарті.

4. Мозковий штурм «Реєстр проблем навчального закла-
ду» (15 хв.)

Учасникам пропонується перелічити утруднення, які відчу-
ває навчальний заклад у створенні превентивного виховного 
середовища ЗНЗ, сприятливого для навчання, виховання і роз-
витку особистості дитини. Усі названі проблеми занотовуються 
у порядку надходження, а потім у процесі обговорення — упо-
рядковується ранговий список проблем ЗНЗ (перший номер — 
найбільш важлива проблема — і так далі)
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№ 
з / п Проблема Ранговий

№ № 

5. Вправа на активізацію «Веселий потяг» (5 хв.)
Вправа сприяє підвищенню згуртованості та створенню по-

зитивного емоційного настрою учасників на групову роботу. 
Тренер обирає тих, хто хоче бути потягами (група також може 
зробити свій вибір). Далі обираються шлагбаум, семафор, ваго-
ни. Всі стають один за одним і кладуть руки на плечі поперед-
ньому гравцю. «Вагончики» заплющують очі. Очі лишаються 
відкритими тільки у «потяга», який везе усіх за собою. В дорозі 
«шлагбаум» може перекрити дорогу, вимагаючи змінити напря-
мок руху, а «семафор» навіть зупинити потяг. Веселий потяг іде 
за маршрутом декілька разів, при цьому тренер постійно змінює 
учасникам ролі.

6. Інформаційне повідомлення «Партнерство як форма 
міжсекторальної взаємодії» (10 хв.)

Асоціація
Коаліція
Партнерство

Асоціація — спілка, об’єднання;
Асоціація — об’єднання осіб чи установ одного роду 

діяльності;
Коаліція — об’єднання, союз (держав, партій і т. ін.) для досяг-

нення спільної мети.
(С. И. Ожегов. Словарь русского языка. Москва — 1968 г.)

Коаліція (від пізньолат. Coalitio — союз) — 1) політичний 
або військовий союз держав, які домовилися про спільні дії 
в тих чи інших питаннях міжнародних відносин; 2) домовленість 
декількох політичних партій про утворення уряду з представ-
ників цих партій.

(СЭС, Москва — 1981 г.)

Коаліція — тимчасове об’єднання організацій для вирішення 
конкретної проблеми.

•
•
•
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Компанія з просування громадських інтересів — це серія 
взаємопов’язаних заходів упродовж певного часу для досягнення 
конкретних результатів у вирішенні суспільно значимої 
проблеми.

Партнерство — це не проста співпраця, де головний підхід 
— вигода партнерів («Ти мені — я тобі», особливо це торкається 
бізнесу), в ньому завжди є третя складова — нагальна соціаль-
на проблема, на вирішення якої спрямовуються зусилля 
сторін-партнерів;

Партнерство — це не добродійність і не меценатство, тобто 
прояв милості, заступництво, опікування, шефство, опіка — це 
особиста активна діяльність у розв’язанні виявлених соціальних 
проблем;

Партнерство — це особливий вид соціальної практики, ос-
новна мета якої розвиток місцевого співтовариства через рішення 
конкретних соціальних проблем реальних людей і громад, своїми 
силами, за своєю ініціативою, у тому числі — за ініціативою ак-
тиву дитячих (молодіжних) суспільних організацій і об’єднань і 
лідерів учнівського самоврядування.

Партнер (англ. partner < part — часть) — 1) учасник якоїсь 
спільної виробничої, комерційної та іншої діяльності; той, хто 
спільно з кимось бере участь у грі на сцені, в танцях й т. ін.; 2) 
товариш у якійсь справі, занятті, співтовариш.

(Русско-украинский словарь иностранных слов
под ред. проф. А. П. Ярещенко.
Харьков. «Прапор» — 1999 г.)

Бути партнерами означає використовувати сильні сто-
рони і можливості та компенсувати слабкі сторони чи обме-
жені можливості одне одного під час розв’язання актуальної 
соціальної проблеми.

7. Робота в групах. Вправа «Шляхи і методи пошуку парт-
нерів» (20 хв.)

Тренер об’єднує учасників у чотири групи («північ», «південь», 
«схід», «захід») і пропонує прорекламувати зазначені у завданні 
шляхи і методи віднайдення партнерів у формуванні превентив-
ного виховного середовища ЗНЗ:

І група — збір інформації про громадські організації, фонди, 
програми (буклети та публікації в ЗМІ, річні звіти, WEB-сайти, 
форуми, портали, презентаційні семінари, тренінги, виставки);
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ІІ група — вивчення спеціалізованих видань з проблеми 
(інформаційні вісники, спеціальні випуски газет чи журналів, 
періодичні фахові видання);

ІІІ група — візити до юридичних чи приватних осіб, 
на підприємства (відвідування відділів зв’язків з громадськістю 
бізнесових структур, державних підприємств, установ чи органів 
місцевого самоврядування);

ІV група — створення позитивного соціально-привабливого 
іміджу (презентація Програми розвитку навчального закладу, 
участь у освітянських виставках, публікації в ЗМІ про навчаль-
ний заклад).

Додавання власних варіантів вітається, наробки груп презен-
туються у великому колі й обговорюються.

8. Міні-лекція «Типи партнерства» (10 хв.)
Партнерство — це взаємовигідне співробітництво представ-

ників різних секторів для досягнення спільно визначеної мети.
Чому міжсекторальне партнерство є необхідним і корисним? 

Тому, що дозволяє:
залучати додаткові людські й матеріальні ресурси;
запроваджувати сучасні соціально-педагогічні технології 
в діяльності навчального закладу;
створити превентивний виховний простір розвитку 
особистості;
поліпшити імідж навчального закладу в місцевій громаді;
підвищити рівень якості освітніх послуг, що надаються 
навчальним закладом.

Типи партнерства:
за терміном — короткострокове й довгострокове;
за формою — формальне та неформальне.

Приклади:
короткострокове неформальне партнерство — акція, 
спільний проект, тематичний тиждень — місячник;
довгострокове неформальне партнерство — спілка випу-
скників навчального закладу, мережева взаємодія батьків 
класу, клуби, асоціації, центри.

Формальні партнерства — це форма набуття юридичного 
статусу або договору, що фіксують їхні відзнаки від інших ор-
ганізацій. Це можуть бути громадські організації (екологічної, 
оздоровчої, культурно-просвітницької, освітньої, наукової спря-
мованості) або міжсекторальні робочі / ініціативні групи при ко-

•
•

•

•
•

–
–

–

–
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ординаційних радах місцевих органів виконавчої влади чи піклу-
вальні ради загальноосвітніх навчальних закладів.

9. Вправа «Принципи і правила взаємодії» (15 хв.)
Вправа проходить у два етапи. На першому учасники об’єдну-

ються попарно, кожна пара отримує аркуш А-4 із заготовкою 
(додаток 10) для упорядкування списку принципів і правил 
взаємодії, що існують у їхніх закладах чи установах і виробляють 
принципи і правила спільної взаємодії. Далі пари презентують 
наробки тільки другої частини завдання, кожна наступна пара 
озвучує тільки те, про що не говорилося раніше. Таким чином 
упорядковується великий перелік принципів і правил взаємодії, 
до створення якого долучилися усі учасники.

10. Вправа на активізацію «Хто перший торкнеться де-
рева» (5 хв.)

Усі учасники стають в одну лінію упродовж стіни. Один з учас-
ників (ведучий) стає на протилежній стороні аудиторії (він грає 
роль дерева). Коли ведучий повертається спиною до учасників, 
вони можуть рухатися, коли обличчям — вони повинні стояти 
на місці. Якщо ведучий, повертаючись обличчям до учасників, 
бачить, що хтось рухається, то помічена ним людина вибуває з 
гри. Той, хто перший підійде та доторкнеться до ведучого, займає 
його місце.

11. Вправа «6 кроків до партнерства» (20 хв.)
Тренер об’єднує учасників у шість груп (за цифрами від 1 до 6) 

і роздає картки із завданням для груп (додаток № 6). Учасники 
за 5 хв. вивчають особливості свого етапу-кроку, а потім по черзі 
презентують їх у великому колі. В результаті представлення усіх 
шести кроків утворюється «драбина», яка допомагає розбудові 
ефективного партнерства для вирішення проблем навчального 
закладу.

12. Вправа «Меморандум» (30 хв.)
Тренер утворює дві групи, яким пропонується обговорити 

і заповнити бланк меморандуму про партнерську взаємодію. 
Обидві групи презентують свій варіант документа у великому 
колі, тренер організовує обговорення вправи й усього тренінгу. 
Для рефлексії учасникам пропонується по черзі стисло вислови-
тися з трьох питань:

Чим збагатився мій професійний арсенал з проблеми ор-
ганізації партнерської взаємодії?
Які думки й емоції я переживаю по завершенні роботи?

–

–
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Що найперше я зроблю по поверненні на роботу?
13. Прикінцеве слово тренера. Історія для натхнення 

«Гвоздь и подкова» (5 хв.)
Масова освітня практика свідчить про величезну кількість 

проблем, які навчальні заклади просто не можуть вирішувати 
самотужки. Тому вміння вибудовувати необхідні партнерські 
відносини для представників сучасного освітнього менеджменту 
є надзвичайно важливим. Крім того, при реалізації розроблених 
програм і проектів, спрямованих на покращення ситуації у світі 
дитинства, необхідно враховувати наявність ресурсної бази. 
Будь-яку, навіть дуже серйозну справу, може згубити найменша 
дріб’язкова деталь, якої забракне під час її впровадження:

Не было гвоздя —
Подкова пропала.
Не было подковы —
Лошадь захромала.

Лошадь захромала —
Командир убит.
Конница разбита —
Армия бежит.

Враг вступает в город
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя.

Тому — знаходьте партнерів, об’єднуйте зусилля, збагачую-
чись їх сильними сторонами та ресурсами і мінімізуючи власні 
ризики. Правильне і своєчасне віднайдення партнерів з числа 
найближчого оточення ЗНЗ у місцевій громаді дозволяє знач-
но полегшити навчальним закладам здійснення головної своєї 
функції — надання якісної освіти і створення превентивного ви-
ховного середовища навчального закладу для розвитку дітей та 
учнівської молоді.

14. Вправа на завершення «Партнеру руку простягни» (5 хв.)
Якщо дозволяють особливості групи (демографічні характе-

ристики, специфіка мікроклімату), то вправу на завершення мож-
на обрати з числа тих, що базуються на тактильних контактах.

Група встає в тісне коло, практично торкаючись плечима. 
За командою тренера кожен учасник повертається правим плечем 

–
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всередину кола і протягує праву руку до його центру, одночасно 
розвертаючи її ребром долоні з боку великого пальця вверх; тим 
самим утворюється фігура, що нагадує колесо зі спицями по чис-
лу учасників. Коли кінчики пальців усіх учасників зімкнуться 
в центрі кола, руки-«спиці» починають пружинити вверх-вниз, 
супроводжуючи прощальну фразу «До — зуст — рі — чі!»

Додатки до тренінгу
Додаток до вправи № 1

ЗНАЙОМСТВО / ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНЬ
ВПРАВА «ТРИ ПИТАННЯ»

ХТО Я? (Прізвище, ім’я, по батькові) _______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ЗВІДКИ? (Яку організацію представляє?)___________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ЧОМУ Я ТУТ? (Мета участі)_____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Додаток до вправи № 3

ПРИКЛАД ТРЕНІНГОВИХ ПРАВИЛ:
• СТВОРИТИ ЕКСПЕРТНУ ГРУПУ;
• БРАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ;
• ГОВОРИТИ ЗА ТЕМОЮ;
• ГОВОРИТИ ПО ОДНОМУ;
• УВАЖНО СЛУХАТИ КОЖНОГО
• ЗВЕРТАТИСЯ НА ІМ’Я І НА «ТИ»
• ПРИХОДИТИ ВЧАСНО
• БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ
• ПРАЦЮВАТИ НА ПОЗИТИВ
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Додаток до вправи № 9

ПРИНЦИПИ Й ПРАВИЛА
1. ПРИНЦИПИ Й ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ 
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
ПРИНЦИПИ Й ПРАВИЛА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
____________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Додаток до вправи № 12

ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМУ 
ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Між_________________________________________________
та___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________, 
які прийшли до згоди й розуміння з наступних питань:

1. Предмет домовленості
Усвідомлюючи необхідність консолідації зусиль на сучасному етапі 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

2. Обов’язки сторін
Для досягнення предмета домовленостей установа _____________
____________________________________________________
________________________________________ зобов’язується:
____________________________________________________
____________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
У свою чергу установа___________________________________
____________________________________________________
________________________ бере на себе наступні зобов’язання:
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

3. Строк дії домовленостей
Ці домовленості вступають в силу __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
й діють до ____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
У випадку необхідності внесення змін ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

4. Порядок розрахунків за домовленостями та їх 
розірвання
Розрахунки за домовленостями здійснюються _________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Домовленості можуть бути розірвані _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

5. Процедура розв’язання суперечностей
У випадку виникнення суперечностей сторони зобов’язуються за-
лучати незалежних посередників для їхнього врегулювання. При 
неможливості досягнути порозуміння суперечки розв’язуються 
у встановленому законом порядку.

6. Адреси і реквізити сторін
________________________
________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________

________________________
________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________

Підписи:
________________________
________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________

________________________
________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________

Дата     Дата

Додаток до вправи № 11-а

Покроковий підхід у розбудові партнерської взаємодії
Крок № 1. «Визначення» потенційних партнерів
Завдання етапу — визначити найбільш перспективні ор-

ганізації, установи або заклади для встановлення партнерства чи 
джерела залучення ресурсів.

Рекомендації: співвідносьте ваші цінності (цінності, 
що закладені до програми вашого закладу) з цінностями 
партнерів / донорів.

Навчальному закладу необхідно визначити пріоритетні парт-
нерські установи та ресурсні джерела. На жаль, будь-якому за-
кладу буде складно (практично неможливо) ефективно працю-
вати по всім можливим напрямам, тому, виходячи з практичного 
досвіду, рекомендується виділити спочатку 3-5 пріоритетних ор-
ганізацій, закладів, установ чи осіб як потенційних партнерів 
міжсекторальної взаємодії ЗНЗ у формуванні превентивного 
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виховного середовища, з якими ви зможете побудувати роботу 
найбільш ефективно.

Основна помилка ЗНЗ — перехід з цього етапу одразу на чет-
вертий («Клопотання»). В такому випадку ми можемо розрахову-
вати тільки на більш чи менш випадкові зносини. Ефективність 
такої роботи — близько 1 %.

Крок № 2. «Вирощування» партнерів
Завдання етапу: домогтися, щоб наш заклад виділили серед 

інших і щоб потенційний партнер / донор:
зрозумів / сформував свою зацікавленість нашою роботою;
зрозумів / усвідомив соціальну значимість роботи нашого 
закладу.

Рекомендації: опишіть свої програми / проекти зрозумілою 
для потенційних партнерів / донорів мовою.

На цьому етапі ЗНЗ активно позиціонує себе у місцевій гро-
маді, інформує усіх потенційних партнерів / донорів про свої 
наміри, роботу й тих людей чи установи, які отримають користь 
від оновлення діяльності закладу, запрошує їх взяти участь у про-
грамах / проектах, заходах (акціях), що проводить чи реалізува-
тимуться в найближчий час і т. ін.

Крок № 3. «Включення» — залучення до співпраці, участь
Завдання етапу: потенційний партнер / донор має долучитися 

до роботи нашого закладу:
мінімально — допомагає нам досягти цілей порадою й мо-
ральною підтримкою;
максимально — бере безпосередню ресурсну участь в ор-
ганізації навчально-виховного процесу.

Рекомендації: намагайтесь довести партнеру / донору, що ваші 
програми і проекти відповідають його цінностям та інтересам, 
наголосіть на його вигодах.

До того, як ви звернетеся до потенційного партнера / донора 
за ресурсною підтримкою, необхідно залучити його до співпраці 
з навчальним закладом. Учасникам робочої групи вдалося сфор-
мувати список більш як з 15 способів включення потенційного 
партнера / донора до співпраці з навчальним закладом: від про-
хання дати пораду / консультацію з будь-якого питання, до запро-
шення взяти участь у підготовці певного заходу (свята, акції й т. 
ін.) чи роботі органу самоврядування (батьківської ради, піклу-
вальної ради, ради закладу).

–
–

–

–
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Крок № 4. «Клопотання — прохання»
Завдання етапу: сформувати прохання / пропозицію макси-

мально зрозуміло:
визначити найбільш ефективний спосіб звернення;
визначити, хто у нашому закладі може з більшою 
вірогідністю розраховувати на позитивне рішення;
попросити про те, що реально можуть зробити потенційні 
партнери / донори.

Рекомендації: просіть пораду, щоб отримати гроші. Ось 
декілька правил, якими необхідно керуватися на цьому етапі:

викладайте прохання простою зрозумілою мовою;
звернення має підписати та людина, яка користується 
найбільшим авторитетом у партнера / донора;
партнер / донор з більшою готовністю профінансує те, 
в чому він вже брав участь (і що йому сподобалось), тому 
використовуйте досвід попередніх етапів чи спеціально 
влаштуйте якусь яскраву акцію;
просіть посильну допомогу чи суму, що не викличе шок 
у партнера / донора («краще менше, але краще»).

Крок № 5. «Вдячність, визнання заслуг»
Завдання етапу: визначте найбільш затребуваний партне-

ром / донором спосіб вдячності:
зробити прозорим для нього розподіл ресурсів чи витрати 
коштів;
показати партнеру / донору, що кошти використовуються 
максимально ефективно;
презентувати соціально відповідальну позицію партне-
ра / донора у місцевій громаді.

Рекомендації: намагайтесь зрозуміти, який спосіб вдячності 
може бути найпривабливішим для певного партнера / донора. Те, 
що може бути важливим для одного, буває абсолютно байдужим 
для іншого (на жаль, те, що приносить нам успіх сьогодні, не зав-
жди спрацьовує завтра).

Будьте завжди готові до того, що партнер / донор схоче дізна-
тися, як ви розпорядилися ресурсами чи потратили його гроші, 
тому не чекайте його запитів, а готуйте ефективні публічні звіти 
і презентації.

Крок № 6. «Спостереження і рефлексія (напрямок: перехід 
до кроку 2, кроку 3)»

Завдання етапу: про нас мають пам’ятати завжди!

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–
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згадування нашого закладу має бути пов’язано з чимось по-
зитивним для партнера / донора (завжди!);
у партнера / донора має підтримуватися образ активного, 
соціально корисного закладу, який прагне розвитку.

Рекомендації: головна помилка на цьому етапі — просто по-
вторне звернення до партнера / донора через пару місяців. На-
справді нам необхідно звернутися до кроку № 2 і продовжувати 
роботу з «вирощування» партнера / донора.

Додаток до вправи № 11-б

Орієнтовний список потенційних партнерів / джерел ресурсної 
підтримки

Бізнес-структури (будь-
яких напрямів)
Адміністрація установ чи 
закладів
Приватні підприємці
Міжнародні фонди
Всеукраїнські програми
Приватні особи
Бізнес-асоціації
Батьки дітей

•

•

•
•
•
•
•
•

Депутатський корпус будь-
якого рівня
Місцеві органи влади
ГО, ГО — асоціації
Профспілки
Церква
Органи місцевого 
самоврядування
Навчальні заклади 
(будь-якого рівня і типу 
акредитації)

•

•
•
•
•
•

•

VIP (Very Important Person) — дуже поважна персона, на-
приклад, мер чи голова ОДА
Державні промислові підприємства 

•

•

•

•
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Методичні матеріали
циклу семінарів-тренінгів з розробки програми розвитку 

навчального закладу

Семінар-тренінг «Партнерство заради розвитку»
І. Формат семінару-тренінгу
Мета: забезпечення реалізації Програми розвитку НЗ засо-

бами соціального партнерства, створення конкурентоспромож-
ного навчального закладу життєвої компетентності.

Завдання:
підвищити рівень поінформованості адміністрації, менед-
жерів та методистів НЗ з питань освітнього менеджменту і 
стратегічного управління;
розширити інформаційне поле адміністраторів НЗ з 
проблеми.

Категорія учасників: адміністрація, голови методичних 
об’єднань (м / о) вчителів-предметників, методисти відділу 
освіти.

Кількість учасників: не більше 20 осіб.
Тривалість: 1 год.
Очікувані результати:

підвищення рівня управлінської компетентності 
адміністраторів НЗ;
визначення соціальних партнерів у подальшому розвитку 
закладу;
підвищення рівня обізнаності з проблеми стратегічного 
планування та управління.

ІІ. Структура тренінгового заняття
№
з/п Зміст діяльності Час Ресурсне 

забезпечення
1. Привітання учасників тренінгового заняття. 

Вправа «Я — активний Андрій»
10 
хв.

 

2. Вступні уваги. Презентація мети та завдань 
заняття. Ознайомлення учасників із регла-
ментом роботи.

5 
хв.

Програма семі-
нару для учас-
ників 

3. Визначення очікувань. Вправа «Записка 
самому собі»

5 
хв.

Папір А-5, 
скотч

4. Інформаційне повідомлення «Модель розбу-
дови партнерства»

5 
хв.

 

5.  Робота в групах. Вправа «Аналіз значущого 
оточення» 

15 
хв.

Маркери, фло-
мастери

–

–

–

–

–
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6. Робота в групах. Вправа «SWOT — аналіз 
для побудови партнерства»

15 
хв.

Папір А-4, 
маркери

7. Підведення підсумків роботи. Вправа «Запи-
ска самому собі»

10 
хв.

 

8. Вправа на завершення «Тепло наших рук» 5 
хв.

ІІІ. Сценарний план тренінгового заняття
1. Привітання. Вправа «Я — активний Андрій» (5 хв.)
Перший учасник говорить наступну фразу: «Привіт, я — ак-

тивний Андрій», потім звертається до наступного учасника з пи-
танням: «А ти хто?» Той, до кого звертаються, відповідає: «Привіт, 
геніальний Григорій, я — доброзичлива Даша» і звертається 
до наступного учасника з аналогічним питанням тощо.

2. Вступні уваги (10 хв.)
Модератори проводять презентацію мети та завдань занят-

тя, ознайомлюють учасників із регламентом роботи. Особливий 
наголос робиться на тому, що результатом успішної спільної на-
вчально-методичної діяльності у минулому році стала розробка 
програми розвитку закладу на 2013-2018 рр. Однак це лише пер-
ший крок на тернистій дорозі до творення нового образу НЗ як 
успішного, конкурентоспроможного навчального закладу ХХІ 
століття. Дуже важливо мати стратегічні орієнтири розвитку, та 
не менш важливою є копітка праця з їх реалізації. І тут аж ніяк 
не обійтися без доброзичливої, зацікавленої участі інших лю-
дей чи організацій, тобто тих, кого ми обираємо собі у партнери. 
На одному з занять минулого року ми розглядали сутність і при-
нципи партнерства як технології, елементу освітнього менедж-
менту. Нагадаю вам, що ми виробили такі його тлумачення:

тісна співпраця державного, громадського та підприємниць-
кого секторів, які взаємодіють між собою, незважаючи 
на традиційні межі між ними;
узгоджена співпраця кількох сторін чи секторів для пошу-
ку рішень важливої для них проблеми;
можливість об’єднання різних інтересів, ресурсів і завдань 
в єдину стратегію профілактики дитячої бездоглядності, 
прийнятну для всіх організацій-партнерів;
збагачення сильними сторонами і можливостями та ком-
пенсування слабких сторін чи обмежених можливостей 
одне одного під час розв’язання актуальної проблеми. Сьо-
годні, відштовхуючись від нашого колективного тлума-

–

–

–

–
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чення цього поняття та явища, ми спробуємо знайти собі 
реальних партнерів, які б допомогли просунутися вперед, 
розвинутися саме нашому НЗ.

3. Визначення очікувань. Вправа «Записка самому собі» 
(5 хв.)

Модератори пропонують учасникам написати записку само-
му собі, продовжуючи речення визначенням не менш як п’яти 
умов «Я буду дуже задоволеною (ним), якщо в результаті цього 
тренінгу:…..

1.
2.
3.
4.
5. ………»
Учасники заповнюють бланк, не витрачаючи на осмислення 

багато часу — є сенс писати у відповідях те, що першим спало 
на думку. Далі записки згортаються, підписуються, скріплюють-
ся скотчем і здаються тренеру.

4. Інформаційне повідомлення «Модель розбудови парт-
нерства» (5 хв.)

Зазвичай обдумуй — «ЩО?», але іще більше обдумуй — «ЯК?» 
говорили мудрі, підкреслюючи важливість технологічного забез-
печення досягнення мети, бажаного результату. Це твердження є 
актуальним для кожної пересічної людини в її щоденній діяль-
ності, а його значення для організаторів діяльності інших, менед-
жерів зростає у геометричній прогресії. Дати відповідь на чис-
ленні «ЯК?» — це значить створити модель, механізм.

Партнерська взаємодія, як будь-який процес, також може бути 
змодельованим.
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Представлена модель розбудови партнерства описується 
наступним чином. Для партнерської взаємодії насамперед не-
обхідні сторони-суб’єкти — організації чи особи, яких має бути 
як мінімум дві. Партнерство буде результативним, якщо ми вра-
хуємо декілька обов’язкових моментів.

Ми повинні усвідомлювати, що кожна сторона при розбудові 
партнерства буде виходити зі своїх інтересів. Тому так важливо 
спочатку виявити і проаналізувати, а потім — обов’язково враху-
вати інтереси сторін. Це достатньо трудоємкий і складний процес. 
Його необхідно здійснити, відверто заявивши про свої інтереси і, 
відстоюючи їх, спланувати співпрацю. У протилежному випадку, 
якщо інтереси однієї із сторін тією чи іншою мірою ігноруються, 
партнерство не буде стійким.

Наступний важливий момент — ресурси кожної із сторін, що 
пропонуються для здійснення спільної діяльності. Аналіз ре-
сурсів дозволяє встановити — наскільки співпраця сторін є ре-
альною з огляду на наявне матеріальне, інформаційне, фінансове 
та кадрове забезпечення; яким буде баланс ресурсів, що вклада-
ються у здійснення спільної діяльності.

Після врахування інтересів сторін й аналізу ресурсів парт-
нерства необхідно спланувати спільну діяльність сторін у рам-
ках певного партнерства і насамперед визначити для цього мету 
спільної діяльності, а після цього скласти й реалізувати план 
співпраці в рамках партнерства.

Також надзвичайно важливо продумати результати спільної 
діяльності, які отримає кожен з партнерів у ході здійснення 
спільної діяльності та перевірити — наскільки очікувані резуль-
тати співпраці відповідають інтересам сторін.

Комплексне врахування описаних елементів моделі розбудо-
ви партнерства дозволяє закласти серйозну основу для здійснен-
ня стійкого й успішного партнерства.

5. Вправа «Аналіз значущого оточення» (15 хв.)
Модератори пропонують учасникам об’єднатися у 4-5 груп і 

пояснюють сутність вправи. Учасники мають здійснити рефлек-
сивний аналіз найближчого соціального оточення навчального 
закладу з тим, щоби можна було визначитися, які саме установи, 
бізнес-структури чи громадські організації можуть прислужити-
ся навчальному закладу в його спробах підвищити ефективність 
навчально-виховного процесу взагалі, й зокрема — у формуванні 
превентивного виховного середовища.
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Аналіз значущого оточення дозволяє організації наочно уяви-
ти ступінь розвитку партнерських зв’язків у зовнішньому середо-
вищі, а також визначити потім завдання з розбудови конкретних 
партнерських взаємовідносин.

При проведенні цього аналізу необхідно, по-перше, встанови-
ти ті організації, з якими НЗ вже працює (більш-менш постійно 
— «ближнє коло» на схемі), а по-друге, ті організації, які є при-
вабливими для співпраці («дальнє коло» на схемі). При цьому все 
поле зв’язків може бути поділено на сектори — органи державної 
та місцевої влади («влада»), бізнес-організації («бізнес»), засоби 
масової інформації («ЗМІ»), інші некомерційні організації («Інші 
НКО»).

Важливо також провести цей аналіз максимально конкрет-
но, встановивши конкретні назви організацій, імена значущих 
осіб, а не вживати узагальнені терміни на кшталт «організації 
середнього, малого бізнесу» тощо. Тільки такий повноцінний 
аналіз дає картину, з якою можна працювати далі, визначаючи 
конкретні завдання з розвитку партнерських зв’язків. Далі гру-
пи працюють над пошуком потенційних партнерів. Наробки груп 
презентуються у великому колі.
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6. Вправа «SWOT-аналіз для побудови партнерства» (15 хв.)
Групи продовжують працювати визначеними складами.

Класичний SWOT-аналіз (аналіз сильних, слабких сторін, 
можливостей і загроз) може бути застосованим у модифікова-
ному вигляді для аналізу умов побудови партнерських відносин 
між організаціями.

При цьому сильні та слабкі сторони організацій, що прагнуть 
партнерства, аналізуються окремо. Тут важливо проаналізувати 
не просто будь-які сильні чи слабкі сторони організацій — по-
тенційних партнерів, а сильні чи слабкі сторони тих конкрет-
них партнерських взаємовідносин, які планується вибудувати 
для досягнення нового рівня ефективності навчального закладу 
(тобто з урахуванням власних інтересів, ресурсів і можливостей 
спільної партнерської діяльності).

Зовнішня ситуація для побудови партнерства, умови цієї 
побудови — можливості й загрози для партнерської діяльності 
аналізуються в цілому для двох (чи більше) організацій, тому що 
зовнішня ситуація для цих організацій стосовно побудови парт-
нерських відносин буде практично однаковою.

Здійснений комплексний аналіз дозволяє, з одного боку, прийня-
ти рішення про те, чи має сенс взагалі вибудовувати партнерські 
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відносини, а з другого боку, дозволяє врахувати можливі «підводні 
камені» при розбудові партнерських взаємовідносин.

7. Підведення підсумків роботи. Вправа «Записка самому 
собі» (10 хв.)

Модератори наголошують на тому, що навчальна діяльність 
як процес — це також партнерство, продуктивність якого однако-
во залежить від бажання і дій усіх його учасників.

Давайте подивимося, чи змогли ми спільними зусиллями до-
сягнути бажаних результатів. Прочитаємо власні записки і про-
коментуємо їх.

На завершення модератори пропонують пригадати слова Ме-
рилін Фергюсон: «Не можна нікого змусити змінитися. Ми не мо-
жемо відкрити врата змін іншої людини ані аргументами, ані 
емоційними закликами. Кожен з нас охороняє свої врата змін, які 
можуть бути відкритими тільки зсередини».

8. Вправа на завершення «Тепло наших рук» (5 хв.)
Модератори закликають групу завершити заняття з пози-

тивними емоціями і зберегти їх до наступної зустрічі. Учасни-
кам пропонується якось особливо потиснути один одному руки 
на прощання і побажати успішної реалізації визначеної мети.

Методичні матеріали
семінару-тренінгу «Розвиток партнерства закладу»

Формат тренінгу
Категорія учасників: адміністрація НЗ, методисти, завіду-

вачі відділами;
Кількість учасників: 25 осіб.
Час, необхідний для проведення тренінгу: 3-3,5 години.
Приміщення: простора кімната зі стільцями, розташованими 

у формі кола.
Мета: зробити аналіз загального досвіду діяльності в сфері 

партнерства, з’ясувати його позитивні та негативні сторони і 
на підставі цього визначити головні напрями наступних дій щодо 
розвитку партнерства.

Завдання тренінгу:
актуалізувати проблему та встановити рівень обізнаності 
учасників тренінгу щодо проблеми партнерства;
розкрити роль партнерства у вирішенні проблем навчання 
і виховання дітей і молоді в закладі;

–

–
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ознайомити учасників з успішними практиками партнер-
ства у вирішенні проблем творчих об’єднань;
розглянути роль керівників творчих об’єднань і розробити 
план дій щодо створення ефективної моделі партнерства.

Структура тренінгу
«Розвиток партнерства»

№
з/п Зміст діяльності Час

хв.
Ресурсне 

забезпечення
1. Вступне слово.

Вправа «Привітання».
10

2. Вироблення групових правил.
Вправа «Статут».

10 Блокнот для фліп-чар-
та, маркери 

3. Знайомство учасників.
Вправа «Картинна галерея».

15 Аркуші формату А-4, 
стікери, фломастери, 
папір форматом А-1, 
кольоровий папір 

4. Презентація мети і завдань тренінгу. 5 Плакат 
5. Визначення очікувань учасників.

Вправа «Два питання».
15 Плакат, стікери різних 

кольорів, фломастери.

6. Вправа «Партнерство — це…». 15 Блокнот для фліп-чар-
та, маркери 

7. Вправа «Досвід партнерства». 20 Папір А-4, 
набір фломастерів 

8. Вправа на активізацію «Фруктовий 
салат».

5

9. Вправа «Портрет партнерів». 10 Папір А-3,
набір фломастерів

10. Вправа «Рефлексія партнерського 
потенціалу громади».

20 Папір А-3,
набір фломастерів 

12. Вправа «ЗМІ як особливий партнер 
навчального закладу».

20 Папір А-3,
набір маркерів

13. Вправа на активізацію «Диригент». 5
14. Вправа «Модель соціального парт-

нерства закладу».
15 Фліп-чарт, маркери

15. Підведення підсумків тренінгу.
Вправа «Лист до себе».

15 Бланк листа

–

–
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Сценарій тренінгу
«Розвиток партнерства»

1. Вступне слово. Тренер вітає учасників, ознайомлює їх з 
темою тренінгу, розповідає учасникам про особливості семінару-
тренінгу як активної форми навчальної діяльності, подає інфор-
мацію про регламент роботи.

2. Вправа «Привітання» (10 хв.)
Мета: сприяти згуртуванню групи, створенню позитивного 

настрою.
Хід проведення: тренер пропонує учасникам обрати собі парт-

нера і швидко потиснути йому руку. Далі тренер говорить учас-
никам, якими частинами тіла потрібно «привітатися» один з 
одним:

права рука до правої руки;
спина до спини;

Потім проходить зміна партнера. Завдання повторюється з 
іншими частинами тіла:

вухо до вуха;
стегно до стегна;
п’ятка до п’ятки;
ніс до носа.

Питання для обговорення:
Які почуття викликала вправа?

2. Вироблення групових правил. Вправа «Правила» (10 хв.)
Мета: прийняти правила, дотримання яких упродовж семіна-

ру створюватиме можливості для успішної ефективної роботи.
Обладнання: блокнот для фліп-чарта, маркери.
Хід проведення: тренер пропонує учасникам визначити, за яки-

ми правилами вони б хотіли працювати під час тренінгу. На ар-
куші формується перелік обов’язків і прав учасників, а також 
встановлюються правила, які сприятимуть продуктивній роботі 
групи. Найважливіше, щоб це були спільні принципи учасників і 
тренера з урахуванням побажань кожного, тому вони мають бути 
відпрацьовані всією групою. Проводиться демократична проце-
дура прийняття правил. Плакат з переліком правил вивішується 
в аудиторії, тренер звертається до нього в разі потреби.

Питання для обговорення:
Навіщо ми приймали правила?

–
–

–
–
–
–

–

–
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3. Знайомство учасників. Вправа «Картинна галерея» (20 хв.)
Мета: знайомство учасників, створення комфортної емоційної 

атмосфери, що сприяє результативній спільній роботі.
Обладнання: аркуші формату А-4, стікери, фломастери, папір 

форматом А-1, кольоровий папір.
Хід проведення: на прохання тренера учасники протягом однієї 

хвилини на стікерах малюють власний портрет та роблять напис 
«Мене звуть…, про мене важливо знати…». Наступним кроком 
всі учасники об’єднуються в 5 груп за ознакою різнокольорових 
стікерів. Кожній групі необхідно створити картинний вернісаж, 
використовуючи роботи кожного з учасників. Вернісаж оформ-
люється на великому аркуші, повинен мати власну назву, в якій 
відображена тема галереї. За підсумками роботи обирається ек-
скурсовод, який протягом 1-2 хвилин познайомить інші групи з 
портретами.

Питання для обговорення:
Як Ви відчували себе під час вправи?
Навіщо ми це робили?

4. Презентація мети і завдань тренінгу (5 хв.)
Обладнання: плакат «Сьогодні на тренінгу».
Хід проведення: тренер ознайомлює учасників з регламентом 

семінару-тренінгу, повідомляє мету, завдання та план тренінгу.
5. Визначення очікувань учасників. Вправа «Два питан-

ня» (15 хв.)
Мета: визначення очікувань учасників щодо тренінгу.
Обладнання: плакат «Два питання», два блоки стікерів різних 

кольорів, фломастери.
Хід проведення: тренер роздає всім присутнім по два стікери 

різного кольору та коментує плакат, закріплений на фліп-чарті. 
Він пояснює учасникам, що їм потрібно на стікерах одного ко льору 
перелічити всі відповіді на перше запитання плаката, а потім 
на стікерах іншого кольору відповісти на друге запитання.

1. Що я знаю про проблему?
2. Який результат я хочу отримати від участі в семінарі?
Після цього тренер запрошує учасників стисло прокоменту-

вати свої відповіді. Коли всі учасники висловляться, тренер про-
понує їм приклеїти стікери у відповідній колонці плаката.

Над другим запитанням тренер пише маркером «очікування» 
й проводить обговорення вправи.

Питання для обговорення:

–
–
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Про що свідчать наші очікування?
Чому так важливо на початку роботи їх визначити?

6. Вправа «Партнерство — це…» (15 хв.)
Мета: визначити розуміння учасниками поняття 

«партнерство».
Обладнання: блокнот для фліп-чарта, маркери.
Хід проведення:
1-й етап: мозковий штурм (5 хв.). Учасникам пропонується 

назвати свої асоціації до слова «партнерство». Всі відповіді учас-
ників записуються на фліп-чарті.

2-й етап (5 хв.). Тренер об’єднує учасників у 4 групи (північ, 
південь, схід, захід). Кожній групі пропонується намалюва-
ти малюнок або схему, які б ілюстрували визначення поняття 
«партнерство».

3-й етап (5 хв.). Презентація результатів роботи групи, їх 
обговорення.

Питання для обговорення:
Що нам вдалося з’ясувати, виконуючи цю вправу?

7. Вправа «Досвід партнерства» (20 хв.)
Мета: провести аналіз щодо організації партнерської 

взаємодії, з’ясувати, що заважає будувати позитивні відносини з 
партнерами.

Обладнання: папір А-4, набір фломастерів.
Хід проведення: тренер пропонує учасникам назвати парт-

нерів, з якими вони співпрацюють. Відповіді фіксуються на ар-
куші фліп-чарта. Далі тренер об’єднує учасників у 7 малих груп 
(дні тижня) і пропонує визначити позитивні сторони співпраці, 
негативні сторони співпраці з наступними партнерами:

група № 1 — депутатський корпус;
група № 2 — батьки;
група № 3 — школи;
група № 4 — ЗМІ;
група № 5 — громадські організації;
група № 6 — наукові установи;
група № 7 — бізнесові структури.
Після завершення результати роботи обговорюються у за-

гальному колі.
Питання для обговорення:

Що допомагає будувати позитивні відносини з 
партнерами?

–
–

–

–
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Що заважає будувати позитивні відносини з партнерами, 
шукати нових партнерів, які якості особистості заважають 
партнерам співпрацювати з Вами?
Що у нашому досвіді діяльності приваблює або насторо-
жує партнерів?
Чому навчила ця вправа, чи відбулися зміни в оцінці учас-
никами семінару щодо власного минулого досвіду та май-
бутніх перспектив?

8. Вправа на активізацію «Фруктовий салат» (5 хв.)
Мета: активізувати учасників до подальшої роботи.
Хід проведення: тренер називає певний фрукт кожному учасни-

кові. Потім об’єднує їх у групи за назвами фруктів, виголошуючи: 
зараз я буду робити салат з яблук і груш, з винограду й персиків, 
з полуниць й бананів (варіанти можуть бути різні). Учасники, 
яких називали, підводяться й утворюють групу в центрі кола.

9. Вправа «Портрет партнерів» (10 хв.)
Мета: формувати в учасників уміння визначити потенційних 

партнерів для розв’язання проблем дітей, молоді та сімей 
у закладі.

Обладнання: папір А-3, набір фломастерів.
Хід проведення: тренер об’єднує учасників у 4 групи за назва-

ми пісень.
Кроки

1. Складіть карту проблем, вирішення яких є нагальним.
2. Здійсніть оцінку можливостей знаходження партнерів / до-

норів у розв’язанні цих проблем (при цьому важливо визначи-
тися з критеріями вибору партнерів: чи можуть ними бути, на-
приклад, організації, що випускають алкогольні напої, політичні 
партії чи релігійні організації тощо).

3. Складіть карту партнерства (у центрі аркуша — ваш на-
вчальний заклад, що з’єднується суцільною лінією з існуючими 
партнерами та пунктирною — з потенційними. Упорядкуйте базу 
даних з проблеми.

Реальні партнери Потенційні партнери
1. 1.
2. 2.
3. 3.

–

–

–
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4. Проаналізуйте, які сильні сторони, можливості має ваш 
навчальний заклад як партнер, що може запропонувати для спів-
праці, чим може привабити чи зацікавити.

5. Зберіть інформацію про потенційних партнерів. Чим більше 
ви довідаєтеся про потенційного партнера, тим вищими будуть 
ваші шанси зробити його реальним партнером. Бажано визначи-
тися із точками перетину інтересів, загальними мотивами, які 
можуть стати підвалинами довгострокових відносин.

6. Оберіть стратегію адвокаційних впливів (говорити можна 
про діяльність, місію, інноваційний поступ вашого навчального 
закладу, про проблеми, що перешкоджають просуванню на шля-
ху до визначеної мети. І ніколи не треба починати спілкування з 
прохання виділити гроші — ви їх не отримаєте. Звертайтеся за по-
радою — отримаєте гроші на реалізацію проекту чи програми).

7. Організуйте науково-методичний та інформаційний су-
провід (презентаційні та навчальні семінари, моніторинг та оцінка 
реалізації проекту, публічна звітність про витрати ресурсів).

По закінченні кожна група представляє свої напрацювання.
Питання для обговорення:

Яких критеріїв Ви дотримувались, визначаючи партнерів?
З якою метою ми виконували цю вправу?

10. Вправа «Рефлексія партнерського потенціалу грома-
ди» (20 хв.)

Мета: ознайомити учасників з основними кроками для нала-
годження партнерства.

Обладнання: папір А-3, набір фломастерів.
Хід проведення: тренер об’єднує учасників у 5 груп. Кожна 

група отримує завдання:
група № 1 — створює образ громади;
група № 2 — оцінює можливості налагодження партнерства;
група № 3 — складає карту партнерства;
група № 4 — проводить аналіз, що наш заклад може запропо-

нувати як партнер;
група № 5 — визначає стратегію міжсекторальної взаємодії.
По закінченні роботи кожна група представляє свої 

напрацювання.
Питання для обговорення:

З якою метою ми виконували цю вправу?
Чому важливо визначити кроки для налагодження 
партнерства?

–
–

–
–
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11. Вправа «ЗМІ як особливий партнер навчального закла-
ду» (20 хв.)

Мета: довести учасникам необхідність співпраці із ЗМІ.
Обладнання: папір А-3, набір маркерів.
Хід проведення:
1-й етап — мозковий штурм. Тренер пропонує учасникам 

дати відповіді на запитання: «Для чого навчальному закладу 
необхідно співпрацювати із ЗМІ?». Всі відповіді тренер записує 
на фліп-чарті.

2-й етап. Тренер об’єднує учасників у 4 групи. Кожна група 
отримує завдання:

група № 1 — визначає цілі співпраці із ЗМІ;
група № 2 — визначає заходи співпраці із ЗМІ;
група № 3 — створює базу даних ЗМІ, з якими необхідно 

співпрацювати;
група № 4 — розробляє правила ефективної співпраці зі ЗМІ.
По закінченні роботи кожна група представляє свої 

напрацювання.
Питання для обговорення:

З якою метою ми виконували цю вправу?
Як ми можемо використати отриману інформацію?

12. Вправа на активізацію «Диригент» (5 хв.)
Мета: підготувати учасників до подальшої роботи.
Хід проведення: усі учасники сідають у коло. Вони представ-

ляють хор. Один з учасників стає до інших обличчям. Він дири-
гент. За його командою всі одночасно починають співати якійсь 
звук, наприклад «А-а-а-а». Диригент за допомогою рухів рук на-
магається зробити так, щоб вся група звучала в унісон. Можна 
повторити гру кілька разів з різними диригентами.

13. Вправа «Модель соціального партнерства закладу» 
(15 хв.)

Мета: спонукати учасників розробити модель партнерства 
закладу.

Обладнання: аркуші фліп-чарта, маркери.
Хід проведення: тренер об’єднує учасників у 4 групи (відділ 

соціальної творчості, відділ технічної творчості, відділ деко-
ративно-прикладного мистецтва, відділ хореографічної твор-
чості) і пропонує кожній групі розробити модель партнерства 
закладу. По закінченні роботи кожна група представляє свої 
напрацювання.

–
–
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Питання для обговорення:
З якою метою ми виконували цю вправу?
Які партнери визначені у моделях усіх чотирьох груп? 
Чому?
Яких партнерів доцільно було б залучити до вирішення 
проблем закладу?

14. Підведення підсумків тренінгу. Вправа «Лист до себе» 
(15 хв.)

Мета: надати можливість учасникам усвідомити результати 
своєї роботи під час тренінгу, мотивувати на подальшу роботу 
щодо розвитку партнерства.

Обладнання: бланк листа.
Хід проведення: тренер пропонує учасникам написати собі 

листа. Для цього він роздає їм бланки листа. Учасники пишуть 
листи, потім за бажанням озвучують його.

Питання для обговорення:
Що Ви відчували, коли писали листа?

Тренер пропонує учасникам подякувати за роботу собі, потім 
сусідам ліворуч та праворуч. По завершенні оплесками дякуємо 
за роботу всій групі.

Методичні матеріали
семінару-тренінгу «Міжсекторальна взаємодія — ключ 

до ефективної профілактики ВІЛ / СНІДу»
Мета тренінгу: підвищити рівень поінформованості учасни-

ків про можливості і переваги партнерської взаємодії із фахівця-
ми секторів, дотичних до проблеми профілактики ВІЛ / СНІДу 
серед дітей та молоді.

Завдання тренінгу:
розкрити зміст термінів у сфері міжсекторального стра-
тегічного партнерства;
розглянути основні підходи до організації міжсектораль-
ного партнерства;
ознайомити з методами роботи міжсекторальної ініціатив-
ної групи;
розглянути значення міжсекторального стратегічного 
партнерства у сфері профілактики ВІЛ / СНІДу серед дітей 
та молоді.

Категорія учасників:
соціальні працівники, соціальні педагоги, психологи;
представники органів державної влади;

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
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представники органів місцевого самоврядування;
представники громадських та бізнесових організацій;
адміністратори шкіл, педагогічні працівники;
представники ЗМІ;
представники соціальних служб, органів МВС (дитяча 
кримінальна міліція), органів охорони здоров’я.

Кількість учасників тренінгу: 20-25 осіб.
Час, необхідний для проведення тренінгу: 6 годин.
Кількість тренерів: 3 особи (2 тренери та 1 фасилітатор).
Тренінгове приміщення: простора кімната зі стільцями, роз-

ташованими у формі кола.

Структура тренінгу
Сесія 1

№
з/ п Зміст діяльності Час,

хв. Ресурсне забезпечення

1. Відкриття тренінгу, привітання 
учасників, презентація мети і 
завдань, програми тренінгу.

20 Плакат «Сьогодні на тре-
нінгу»

2. Знайомство учасників. Вправа 
«Інкогніто». 

30 Плакат «Вгадай хто це?» 

3. Вироблення правил роботи 
групи.

15 Плакат «Наш статут»

4. Визначення очікувань учасників.
Вправа «Чарівна паличка»

20 Плакат «Чарівна палич-
ка», стікери, фломастери 

5. Інформаційне повідомлен-
ня «Формування здорового 
способу життя та профілакти-
ка ВІЛ / СНІДу: ситуаційний 
аналіз» 

15 Матеріали інформаційного 
повідомлення 

6. Вправа на активізацію «Пальчи-
кові танці»

5

Сесія 2

1. Вправа на активізацію «Хваста-
лки»

5

2. Інформаційне повідомлення 
«Основні стратегії і напрями 
діяльності із ФЗСЖ»

10

3. Групова дискусія «Молодь як 
об’єкт та суб’єкт програм і проек-
тів із ФЗСЖ»

15

4. Вправа «Ролі і функції секторів» 20 Папір А-4, фломастери

–
–
–
–
–
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5. Вправа на активізацію «Парово-
зики»

5

6. Вправа «Механізми налагоджен-
ня партнерських взаємовідно-
син»

25 Папір А-4, фломастери

7. Вправа на активізацію «Знайди і 
доторкнись»

5

8. Вправа «Модель міжсектораль-
ного партнерства»

30 Папір А-3, фломастери,
маркери

9. Вправа на зняття м’язового
Напруження «Ура!» 

5

Сесія 3

1. Вправа на активізацію «Рамена» 5
2. Вправа «Міжсекторальний під-

хід — це…» 
15 Папір А-1, фломастери 

3. Вправа «Що таке ефективна 
команда»

40 Плакат, папір А-4, флома-
стери

4. Підведення підсумків тренінгу.
Вправа «Чарівна паличка»

25
20

Папір А-4, фломастери
Плакат «Чарівна палич-
ка», стікери

5. Процедура прощання «В цьому 
колі друзі всі…»

15

Сесія 1
Оснащення тренінгу: маркери, ручки, блокноти, папір А-4, 

різнокольорові стікери, кольоровий папір, скотч, клей, ножиці, 
бейджи, плакати «Структура семінару-тренінгу», «Наш Статут».

Відкриття семінару-тренінгу (20 хв.)
Відкриття тренінгу, привітання учасників, надання загальної 

інформації щодо тренінгу, представлення тренерів.
Мета: ознайомити учасників тренінгу з регламентом роботи; 

презентувати цілі, завдання та програму тренінгу.

Вправа на знайомство «Інкогніто» (30 хв.)
Мета: познайомити учасників групи між собою, сприяти 

створенню позитивної атмосфери.
Хід проведення: тренер роздає учасникам різнокольорові 

стікери, на яких необхідно зазначити таку інформацію:
1. Прізвище, ім’я.
2. Організацію, яку представляє учасник.
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3. Звідки та з якою метою приїхав.
Учасники передають свій стікер до загальної «скарбнички», 

з якої потім всі по черзі витягують чиєсь «резюме» і презенту-
ють групі. Учасник, якого презентують, представляється групі 
тільки після розповіді про себе. Всі інші нагороджують його 
оплесками.

Вправа «Наш Статут» (15 хв.)
Мета: виробити правила, що забезпечуватимуть результа-

тивну роботу, підкреслити необхідність їх виконання для досяг-
нення мети та завдань семінару.

Ресурси: стікери, фломастери.
Хід проведення: тренер пропонує кожному учаснику на окре-

мому аркуші написати три правила, за якими він може працюва-
ти ефективно та комфортно. На це відводиться 1 хвилина.

Далі учасники об’єднуються парами і за одну хвилину визна-
чаються з трьома правилами, що складуть спільний варіант про-
позиції до Статуту групи.

Пари об’єднуються у четвірки, а потім — у вісімки і викону-
ють те ж завдання, що й у парах. Три групи представляють свої 
варіанти Статутів.

Тренер узгоджує загальний перелік правил до Статуту групи, 
який вивішується у кімнаті, де проходить тренінг.

Вправа на визначення очікувань «Чарівна паличка» (20 хв.)
Мета: з’ясувати очікування учасників щодо тренінгу, визна-

чити питання, на які доцільно звернути увагу в процесі роботи з 
групою.

Ресурси: листок ватману з намальованою на ньому великою 
чарівною паличкою, ручки, стікери, вирізані у формі кружечків.

Хід проведення: кожному учаснику роздається по три стікери 
у вигляді зірочок і пропонується написати свої очікування сто-
совно тренінгу. Після цього кожен зачитує свої очікування і на-
клеює їх у нижній частині малюнка. Останніми свої очікування 
зачитують тренери.

Питання для обговорення:
— Про що свідчать наші очікування?
— Чому так важливо на початку роботи їх визначати?

Інформаційне повідомлення «Формування здорового способу 
життя та профілактика ВІЛ / СНІДу: ситуаційний аналіз» (15 хв.)
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Мета: ознайомити учасників з матеріалами ситуаційно-
го аналізу з проблеми формування здорового способу життя та 
профілактики ВІЛ / СНІДу серед молоді України.

Хід проведення: 1-й етап. Тренер об’єднує учасників у 5 груп; 
роздає кожній групі частину інформаційного повідомлення.

2-й етап. Після аналізу інформації представники груп висту-
пають з коротким повідомленням з проблеми «Формування здо-
рового способу життя та профілактика ВІЛ / СНІДу серед молоді 
України».

Вправа на активізацію «Пальчикові танці» (5 хв.)
Мета: активізувати учасників, сприяти створенню позитив-

ного настрою.
Хід проведення: тренер пропонує учасникам стати в коло і 

по колу передати танцювальну мелодію. Коли один із учасників 
починає наспівувати якусь мелодію, всі інші показують пальця-
ми рук як цей танок можна танцювати. Вправа закінчується, коли 
останній учасник поділиться своєю мелодією з групою.

Сесія 2
Роздатковий матеріал:

«Основні стратегії ФЗСЖ, що визначені Оттавською 
хартією»;
«Основні напрями діяльності із ФЗСЖ, визначені Оттавсь-
кою хартією»;
Модель міжсекторальної взаємодії.

Вправа на активізацію «Хвасталки» (5 хв.)
Мета: сприяти створенню атмосфери довіри та доброзичли-

вості для конструктивної роботи.
Хід проведення: учасники сідають у коло. Тренер пропонує 

учасникам похвалитися тим, що вони вміють робити якнайкра-
ще. Вони по черзі встають і повідомляють групі про свої вміння, 
а інші «нагороджують» їх за це оваціями.

Інформаційне повідомлення «Основні стратегії і напрями 
діяльності із ФЗСЖ» (10хв.)

Мета: ознайомити учасників з основними стратегіями 
ФЗСЖ.

–

–

–
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Хід проведення: тренер повідомляє групі інформацію про ос-
новні стратегії і напрями діяльності із ФЗСЖ (за матеріалами 
Оттавської хартії).

Питання для обговорення:
Що нам дає знання цієї інформації?
Яка із цих стратегій є найбільш доцільною чи 
ефективною?
Яку кількість стратегій можна запровадити в певній про-
грамі, проекті ФЗСЖ?

Групова дискусія «Молодь як об’єкт та суб’єкт програм і проектів 
із ФЗСЖ» (15 хв.)

Мета: розглянути варіанти залучення молоді до реалізації 
програми із ФЗСЖ.

Хід проведення: на початку дискусії тренер оголошує або уна-
очнює групі запитання:

Чому саме молодь потребує значної уваги з ФЗСЖ?
Чи хотіли б Ви залучати (або вже залучаєте) молодь до ре-
алізації програм із ФЗСЖ?
Як Ви залучаєте молодь до реалізації програм та проектів 
із ФЗСЖ?

Варіанти участі молоді у програмах із ФЗСЖ фіксуються 
на фліп-чарті.

Вправа «Ролі і функції секторів» (20 хв.)
Мета: визначити ролі та функції секторів у діяльності 

по ФЗСЖ молоді.
Ресурси: плакат «Ролі та функції секторів», папір А-4, марке-

ри, скотч.
Хід проведення: тренер об’єднує учасників у три групи і про-

понує на основі власного досвіду розглянути можливі ролі і функ-
ції фахівців секторів освіти, охорони здоров’я, соціальних служб, 
у діяльності з формування ЗСЖ і профілактики ВІЛ / СНІДу мо-
лоді взагалі та у реалізації проекту «Захисти себе від ВІЛ» зокре-
ма. Наробки груп презентуються у великому колі.

Вправа на активізацію «Паровозики» (5 хв.)
Мета: сприяти емоційному настрою учасників на групову 

роботу.
Хід проведення: тренер обирає тих, хто хоче бути потягами. 

Група також може зробити свій вибір. Також обирається шлаг-

–
–

–

–
–

–
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баум, семафор, вагони. Всі встають один за одним і кладуть руки 
на плечі попередньому гравцю. Всі вагончики закривають очі. 
Тільки у «потяга» очі відкриті. Він «везе» всіх за собою. «Шлаг-
баум» може перекрити дорогу, «семафор» може зупинити потяг. 
Веселий потяг іде кілька разів за маршрутом. Тренер змінює ролі 
гравців.

Питання для обговорення:
— Що я відчував?
— За яким потягом було іти легше? Чому
— Коли було більш комфортно — бути потягом чи 

вагончиком?

Вправа «Механізми налагодження партнерських 
взаємовідносин» (25 хв.)

Мета: актуалізувати знання учасників щодо вибору ме-
ханізмів побудови партнерства.

Ресурси: роздатковий матеріал «Механізми налагодження 
партнерських взаємовідносин»; заготовки п’яти геометричних 
фігур (квадрат, трикутник, прямокутник, ромб, круг), плакат з 
назвою вправи.

Хід проведення: тренер об’єднує учасників в 5 груп за мето-
дикою «геометричні фігури». Кожна група, працюючи зі своєю 
частиною тексту, розробляє схему дії свого механізму.

Результати презентуються у великому колі.

Вправа на активізацію «Знайди і доторкнись» (5 хв.)
Мета: сприяти зняттю емоційного напруження та втоми 

учасників.
Хід проведення: тренер пропонує учасникам за його коман-

дою віднайти у приміщенні:
щось червоне;
щось дерев’яне;
щось у крапочку і т. інше і доторкнутися до цієї речі. Виграє 
той, хто першим доторкнеться. Вся група вітає переможця 
оплесками.

Вправа «Модель міжсекторального партнерства» (30 хв.)
Мета: розробити модель міжсекторального партнерства.
Ресурси: папір А-4, маркери, фломастери, скотч.
Хід проведення: тренер робить акцент на тому, що партнерст-

во — це такий тип відносин, за яких люди або організації об’єдну-

–
–
–
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ють свої ресурси для виконання певної діяльності, нейтралізу-
ють недоліки, збагачуючи одне одного специфічним досвідом та 
можливостями і пропонує розробити модель міжсекторального 
партнерства для впровадження програм і проектів по ФЗСЖ і 
профілактики ВІЛ / СНІДу молоді взагалі на прикладі реалізації 
проекту «Захисти себе від ВІЛ». Моделі презентуються у вели-
кому колі.

Вправа на активізацію «Ура!» (5 хв.)
Мета: активізувати учасників групи та підвищити їх 

емоційний настрій.
Хід проведення: учасники стають в колону за тренером і по-

чинають рухатися по уявній доріжці один за одним. Всі учасники 
повторюють рухи тренера. При цьому треба подолати уявні пе-
решкоди (пройти через болото, перескочити через повалене де-
рево, перепливти через річку тощо). Крикнувши: «Ура!», тренер 
переходить у кінець колони, а той, хто стояв за ним, веде колону 
далі, пропонуючи свої варіанти різних рухів. Вправа може про-
довжуватися доти, поки всі учасники не побувають у ролі ве-
дучого, а може закінчитися за командою тренера у необхідний 
момент.

Сесія 3
Вправа на активізацію «Рамена» (5 хв.)

Мета: сприяти позитивному настрою на виконання подаль-
шої роботи.

Хід проведення: усі сідають у коло. Спочатку повільно, а потім 
швидше і швидше говорять разом із тренером такі слова й пока-
зують руками:

Голова рамена (плечі), коліна, пальці (клацання пальцями).
Коліна, пальці.
Коліна, пальці.
Голова, рамена, коліна, пальці.
Вуха, вуста, очі, ніс.
Наприкінці тренер пропонує учасникам підняти праву руку, 

опустити її собі на голову, погладити себе по голові і сказати: 
«Молодці! Працюйте з таким ентузіазмом і надалі!».

Вправа «Міжсекторальний підхід — це…» (15 хв.)
Мета: підвищити рівень поінформованості учасників з 

проблеми.
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Хід проведення: тренер пропонує в режимі «мозкового штур-
му» дати відповіді на запитання:

— Що таке міжсекторальний підхід?
— Які асоціації виникають у Вас, коли Ви чуєте це 

словосполучення?
Вправа «Що таке ефективна команда» (40 хв.)

Мета: дати визначення і характеристику поняттю «ефективна 
команда».

Ресурси: роздатковий матеріал «Робота в команді», «Харак-
теристики ефективної команди», маркери, папір А-4, скотч, клей.

Хід проведення:
1-й етап.
Тренер пропонує групі назвати асоціації до поняття «ефек-

тивна команда». Відповіді фіксуються на фліп-чарті. Після об-
говорення дається визначення словосполучення «ефективна 
команда».

2-й етап.
Далі тренер об’єднує учасників у дві групи і пропонує «перепи-

сати старі казки на новий лад» — проілюструвати поняття «ефек-
тивна команда» за допомогою текстів відомих казок «Ріпка» і 
«Рукавичка». Результати презентуються у великому колі.

Учасники-глядачі мають зробити висновок із побаченого, 
пов’язаний з проблемою формування ефективної команди.

3-й етап.
Тренер ознайомлює групу з текстом «Робота в команді», про-

водить обговорення в групі.
Питання для обговорення:
— До яких висновків підводить нас текст «Робота в команді»?

Вправа на активізацію «Світлофор» (5 хв.)
Мета: активізувати учасників групи та підвищити їх 

емоційний настрій.
Хід проведення: учасники стають у коло один за одним. Зав-

дання учасників полягає у тому, щоб присісти, коли вони почу-
ють слово «червоний»; йти по колу і плескати у долоні, коли тре-
нер говорить «зелений»; стати прямо і піднести руки вгору, коли 
тренер говорить «жовтий».
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Підведення підсумків тренінгу. 
Вправа «Чарівна паличка» (15 хв.)

Мета: осмислити, наскільки реалізувалися очікування від 
семінару-тренінгу.

Хід проведення: кожен учасник розглядає свої три стікери 
з очікуваннями і визначається щодо їхнього виконання. У разі 
цього стікери переносяться із нижньої частини малюнка у верх-
ню. Останніми свої очікування зачитують тренери.

Процедура прощання «В цьому колі друзі всі…» (15 хв.)
Мета: сприяти продовженню професійного спілкування 

за межами тренінгової групи.
Хід проведення: всі учасники за проханням тренера встають 

у коло, беруться за руки і висловлюють свої враження від спів-
праці і побажання на майбутнє групі та тренерам, починаючи зі 
слів «Я хочу сказати моїм друзям…»
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Додатки до тренінгу
Додаток 1

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ФЗОЖ
Теорія ФЗСЖ оперує такими поняттями, як стратегії, які 

використовуються для досягнення цілі, та напрями або сфери 
діяльності, де вони застосовуються.

Основні стратегії ФЗСЖ. Програми, проекти, окремі захо-
ди ФЗСЖ розробляються з урахуванням того, що вони мають 
поєднувати у своєму складі різні види діяльності, які визнані 
теорією і підтверджені практикою як найбільш ефективні з точки 
зору досягнення кінцевого результату. Ці види діяльності прий-
нято визначати як основні стратегії ФЗСЖ.
Назва стратегії Зміст діяльності

Знання Людям потрібно дати знання щодо загроз їхньому 
здоров’ю: які взагалі існують для живих істот; які з них 
пов’язані зі способом життя; які походять від фізичного 
довкілля їхньої місцевості та недосконалості устрою 
соціального середовища. Люди мають знати, як можна 
подолати ці загрози або пом’якшити їхній вплив і що 
для цього потрібно робити

Інформування Оскільки умови життя постійно змінюються, людей по-
трібно постійно інформувати щодо тих змін, які можуть 
негативно впливати на їхнє здоров’я. Також потрібно 
постійно інформувати людей щодо нових досліджень і 
даних, які дають можливість уникнути загроз здоров’ю 
та покращити ситуацію

Активізація 
громади

Слід розвивати свідомість і стимулювати активність мі-
сцевих громад у напрямі вирішення існуючих проблем 
здоров’я на засадах самоврядування; оприлюднювати 
проблеми, шукати і навчати лідерів, згуртовувати гро-
маду навколо проблем здоров’я, допомагати планувати, 
координувати і реалізовувати дії щодо покращення 
ситуації

Організаційні 
зміни

Потрібно добиватися змін традиційної організації 
роботи служб охорони здоров’я, інших галузей, органів 
влади, громадських організацій в напрямі сприяння 
ФЗСЖ; запроваджувати сучасні прийоми соціального 
маркетингу й менеджменту для розв’язання нагальних 
проблем здоров’я

Ініціювання 
здорової полі-

тики

Шляхом громадських і професійних ініціатив із ши-
роким використанням мас-медіа необхідно доводити 
до влади доцільність політичної підтримки програм, 
проектів, заходів щодо здоров’я, лобіювати корисні 
рішення, потрібні законодавчі зміни



147

Відстоювання 
прав на здо-
ровий спосіб 

життя

Потрібно відстоювати перед владою і суб’єктами гос-
подарювання права індивідів, груп, громад на здоровий 
спосіб життя через законні механізми волевиявлення 
громадян; добиватися дотримання чинних законів та їх 
удосконалення; шукати і пропонувати шляхи досягнен-
ня компромісу між прагненням влади і бізнесу до при-
бутків та потребами здоров’я населення

Міжгалузева 
співпраця

Необхідно залучати якомога більше партнерів з різних 
галузей на різних рівнях їхнього функціонування

Самодопомога 
та взаємодопо-

мога

Слід навчати людей навичкам самодопомоги щодо 
власного здоров’я; стимулювати бажання і навчати 
умінню допомагати в цьому й іншим, передусім, членам 
своєї родини, найближчого оточення, людям з місцевої 
громади, поєднаним соціальними зв’язками

Загальне правило ФЗСЖ полягає в тому, що чим більше основ-
них стратегій буде комплексно запроваджено в певній програмі, 
проекті, заході ФЗСЖ, тим ефективнішими вони виявляться.
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Додаток 2

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ФЗСЖ,
ВИЗНАЧЕНІ ОТТАВСЬКОЮ ХАРТІЄЮ

Оттавською хартією визначено п’ять напрямів, які в першу 
чергу мають бути охоплені діяльністю з ФЗСЖ. Ними є фор-
мування державної політики, сприятливої для здоров’я людей; 
створення сприятливих середовищ (фізичного та соціального); 
розвиток місцевих громад (зокрема громадських організацій), 
посилення спроможності щодо дій на користь здоров’я; розвиток 
персональних навичок людей щодо ведення здорового способу 
життя; переорієнтація традиційної системи охорони здоров’я 
в напрямі пріоритету профілактики над лікуванням.

Формування 
державної 
політики 

на користь 
здоров’я 

населення

Створення 
сприятливого 
соціального 
та екологіч-
ного середо-

вища

Розвиток і 
активізація 
потенціалу 

громад (гро-
мадських 

організацій)

Розвиток 
персональ-

них навичок

Переорієн-
тація систе-
ми охорони 

здоров’я

Включає захо-
ди з організації 
спільної діяль-
ності керів-
ників на всіх 
рівнях різних 
гілок влади, 
в усіх галузях, 
у державному 
й приватному 
секторах із 
залученням лі-
дерів громадсь-
ких організацій 
для вироблен-
ня політичних 
рішень на ко-
ристь здоров’я 
населення. Має 
втілюватися 
в законодавчі 
документи 
(у тому числі 
спеціальні 
нормативи 
оподаткування 
суб’єктів під-
приємницької 
діяльності 

Ґрунтується 
на розумінні 
взаємозв’язку 
соціального 
і природного 
оточення 
(соціоекологі-
чний підхід); 
заходах щодо 
заохочення 
спільної 
роботи різних 
країн, регіонів, 
громад, 
окремих людей 
для поліпшен-
ня соціальних 
умов життя 
груп, органі-
зацій, громад 
та екологічних 
(фізичних, 
хімічних, 
біологічних) 
параметрів 
природного 
і штучного 
довкілля. 

Постулює, що 
лише завдяки 
активності 
добровільних 
об’єднань 
людей можуть 
бути ефекти-
вно визначені 
місцеві потре-
би, ініційовані 
й ухвалені 
відповідні 
рішення, спла-
новані та реа-
лізовані заходи 
для поліпшен-
ня громадсь-
кого здоров’я. 
Сприяння 
зміцненню 
громадських 
організацій, 
їх розвитку 
відбуваєть-
ся шляхом 
забезпечення 
інформацією, 
навчання нави-
чкам лідерства, 

Включає 
інформуван-
ня, спеціальну 
освіту й 
навчання лю-
дей, щоб вони 
могли свідомо 
обирати 
власні моделі 
поведінки 
щодо здоров’я. 
Надання 
відповідних 
знань, форму-
вання умінь, 
прищеплення 
навичок поси-
лює здатність 
людей постій-
но навчатися 
новим засобам 
поліпшення 
здоров’я, 
протистояти 
хронічним 
хворобам, 
травмам, 
передчасному 
старінню. 

Передбачає 
розширення 
сфери відпо-
відальності 
організацій 
системи охо-
рони здоров’я, 
які мають 
вийти за межі 
лікування і 
взяти на себе 
профілактич-
ну діяльність 
принципо-
во іншого 
характеру, 
ніж зазвичай, 
у значно біль-
шому обсязі. 
Це вимагає 
надання сис-
темі охорони 
здоров’я зна-
чно більших 
повноважень 
щодо ініцію-
вання заходів, 
залучення 
партнерів, 



149

відповідно 
до їх впли-
ву на стан 
громадського 
здоров’я) та 
організаційні 
зміни у системі 
державного 
управління 
для оптимізації 
зусиль різних 
органів влади 
на користь 
здоров’я насе-
лення

Включає дока-
зи необхідності 
і організацію 
роботи щодо 
монітори-
нгу впливу 
соціального 
і природного 
середовища 
на здоров’я 
людей; надан-
ня суспільству 
постійної прав-
дивої інфор-
мації стосовно 
наявного стану 
середовища, 
його впливу 
на біологічні 
істоти

лобіювання, 
відстоювання 
своїх інтересів, 
поліпшення 
здоров’я, 
пошуку джерел 
фінансової 
підтримки. 
Особливо важ-
ливе залучення 
молоді до уча-
сті у прийнятті 
рішень і реалі-
зації заходів

Ця робота 
реалізується 
в усіх складо-
вих соціаль-
ного оточення 
— навчальних 
закладах, 
за місцем 
проживання, 
в організаці-
ях, де люди 
працюють, 
у місцях 
громадського 
користування, 
осередках 
відпочинку 
тощо

посередни-
цтва, організа-
ції, коорди-
нації, оцінки 
ефективності 
партнерської 
діяльності, 
а також і 
надання 
відповідних 
можливостей 
для реалі-
зації нових 
повноважень 
у напрямі 
позитивно-
го впливу 
на суспільні, 
політичні, 
економічні 
процеси, що 
можуть шко-
дити здоров’ю
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

Організація міжсекторальної взаємодії 
у профілактиці дитячої бездоглядності

(методичні матеріали циклу семінарів-тренінгів для адміністраторів 
загальноосвітніх навчальних закладів)

Кіровоград-2014
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Пояснювальна записка
У сучасних умовах загальноосвітні навчальні заклади ма-

ють великі можливості щодо попередження дитячої бездогляд-
ності. Школа здатна допомогти дітям, які відносяться до гру-
пи ризику, надати їм підтримку, розвинути їх життєстійкість 
та життєздатність, посприяти розв’язанню низки соціальних 
проблем.

Запропонована програма спрямована на те, щоб мінімізува-
ти розрив між існуючими та необхідними знаннями педагогів 
у сфері профілактики дитячої бездоглядності та організації 
міжсекторальної взаємодії та умінням використовувати ці знан-
ня на практиці.

Міжсекторальне соціальне партнерство — партнерство 
між органами державної влади, бізнесом і громадянським сус-
пільством останнім часом постає ключовим фактором забезпе-
чення якісної освіти і створення умов для розвитку особистості 
дитини з огляду на складність поставленого завдання й обмеже-
ності ресурсів. Зусиллями представників одного сектору можна 
розробити окремі ініціативи, натомість міжсекторальний підхід 
дозволяє задіяти ресурси й можливості кожного сектору для до-
сягнення спільної мети. Міжсекторальне партнерство є спільним 
методологічним підходом для співробітників державних і бізнес-
структур і некомерційних організацій, що базуються на таких 
навичках, як робота в команді, ведення перемовин, побудова й 
управління зовнішніми зв’язками, продуктивного розв’язання 
конфліктів тощо.

Дана програма розрахована на різні категорії педагогічних 
працівників: класних керівників, заступників директорів з ви-
ховної роботи, практичних психологів, соціальних педагогів і має 
на меті формування у педагогів та керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів системного бачення процесу профілак-
тики дитячої бездоглядності, актуалізація потреби у вдоскона-
ленні та оновленні практики соціально-педагогічної діяльності 
з учнями.

Програмою передбачено найактуальніші теми і проблеми, які 
дозволяють сформувати у педагогів знання, навики щодо попе-
редження дитячої бездоглядності.

Педагог повинен знати:
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Передумови і причини виникнення та поширення бездо-
глядності дітей;
Наслідки бездоглядності дітей як соціального явища;
Теоретико-методологічні засади профілактики та соціаль-
но-педагогічної роботи з дітьми девіантної поведінки;
Концепції та моделі профілактики роботи щодо поперед-
ження та подолання дитячої бездоглядності;
Законодавчу базу, що забезпечує соціально-правовий за-
хист бездоглядних дітей;

На основі цих знань у педагогів будуть сформовані уміння:
Застосовувати теоретичні знання для аналізу феномена 
дитячої бездоглядності, становища дітей, які перебувають 
у несприятливих умовах;
Визначити зміст соціально-педагогічної профілактики ди-
тячої бездоглядності, добирати відповідні форми і методи 
профілактики;
Практично застосовувати соціально-педагогічні технології 
профілактики різних форм девіантної поведінки;
Здійснювати розробку програм соціально-педагогічної 
профілактики дитячої бездоглядності.

№
з /п Зміст Усього Лекції Семінарські

заняття
Практичні 

заняття
І

1.

2.

3.

4.

Феномен бездогля-
дності дітей: його 
специфіка з погляду 
сьогодення
Проблеми виховання 
дітей у суспільстві змін 
та ризиків
Передумови і причини 
виникнення та поши-
рення бездоглядності 
дітей
Функціональна неаде-
кватність сім’ї як фа-
ктор посилення явищ 
бездоглядності дітей
Відчуження від шкі-
льного середовища як 
передумова бездогляд-
ності дітей

12 4 4 4

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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5.

6.

Проблеми в організації 
дозвілля як чинник 
поширення бездогляд-
ності дітей
Наслідки бездоглядно-
сті дітей на сучасному 
етапі

ІІ

7.

8.

9.

10.

Педагогічна профі-
лактика педагогічної 
занедбаності дитини
Зміст ранньої профі-
лактики педагогічної 
занедбаності дитини
Розвиток життєстійко-
сті особистості
Розвиток життєздатно-
сті особистості
Особливості станов-
лення життєстійкості 
та життєздатності 
різних груп учнів

8 2 4 2

ІІІ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Соціально-педагогічної 
основи профілактики 
дитячої бездоглядності
Соціально-педагогічна 
робота в загально-
освітніх навчальних 
закладах
Структура й основні 
напрями діяльності 
служби соціального 
супроводу в загально-
освітньому навчально-
му закладі
Профілактика адеква-
тної поведінки непов-
нолітніх
Делікатна поведін-
ка неповнолітніх та 
особливості її профіла-
ктики
Соціально-педагогічна 
робота щодо попере-
дження злочинної по-
ведінки неповнолітніх
Взаємодія школи і сім’ї 
в профілактиці дитячої 
бездоглядності

18 6 6 6
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17.

18.
19.

Робота загальноосві-
тнього навчального 
закладу зі створення 
виховного простору
Розробка і захист 
програм соціально 
педагогічної діяльності 
навчальних закладів.
Усього 38 12 14 12
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ТРЕНІНГ

«СОЦІАЛЬНЕ МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»

Цільова 
аудиторія

Представники громадських організацій, бізнес-структур, 
органів місцевого самоврядування й місцевої виконавчої 
влади

Мета

Продемонструвати можливості й досвід успішної співпраці 
трьох секторів суспільства — влади — бізнесу — громад-
ських організацій для вирішення різноманітних проблем 
трансформаційного розвитку навчального закладу

Тривалість 2 дні (16 годин)
Регламент 

занять
10.00-18.00; обідня перерва — 13.00-14.00; дві перерви 
на кава-паузу по 30 хв. кожна

Структура 
тренінгу

• Структура демократичного співтовариства, цілі трьох 
секторів. 

• Стереотипи, що перешкоджають продуктивній співпра-
ці. 

• Законодавчі основи міжсекторального соціального парт-
нерства. 

• Позитивний досвід міжсекторального соціального парт-
нерства в Україні й країнах ближнього зарубіжжя. 

• Ситуація з розвитком міжсекторального соціального 
партнерства в регіоні. 

• Розроблення проекту «Партнерство заради дитини» 
– пошуки варіантів спільного вирішення проблеми фо-
рмування превентивного виховного середовища навча-
льного закладу (декларація мети, упорядкування плану 
спільних дій, визначення сфер організаційної відповіда-
льності, аналіз ресурсів, якими володіють сторони-пар-
тнери, взаємопосилення і взаємозбагачення виховного 
потенціалу навчального закладу). 

Методики
Міні-лекції, мозкові штурми, індивідуальна робота, різно-
манітні варіанти роботи в групах, рольові ігри, моделюван-
ня процесів, розроблення і презентація проектів. 

Очікуваний 
результат

Аналіз й оцінка виховного потенціалу місцевого співтова-
риства і ресурсів секторів для формування превентивного 
виховного середовища навчального закладу, розроблений 
соціальний проект «Партнерство заради дитини» – спів-
праця трьох секторів на вирішення конкретних проблем 
місцевого співтовариства. 
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Результати 
попере-
днього 

позитивно-
го досвіду 

проведення 
тренінгів

Утворення міжсекторальних робочих / ініціативних груп 
з числа представників трьох секторів місцевого співтова-
риства (органів місцевої виконавчої влади, громадських 
організацій, соціально відповідальних бізнес-структур); 
розроблення навчальної програми для членів міжсектора-
льної робочої групи «Міжсекторальна взаємодія у профі-
лактиці дитячої бездоглядності»; розроблення соціальних 
проектів «Молодь за здоровий спосіб життя», «Участь 
учнівської молоді у виробленні освітньої політики навчаль-
ного закладу», «Партнерство навчального закладу і родин 
учнів – запорука життєвої компетенції дитини»

Умови про-
ведення

Приміщення для проведення тренінгу має бути не менше 
45 кв. метрів, щоб могли вільно розміститися колом 25-30 
стільців, однак не занадто великою. Одна стінка повинна 
бути вільною, оскільки на ній будуть кріпитися презента-
ційні плакати і матеріали наробок груп. Для забезпечення 
якісної групової роботи має бути передбачена наявність 4-5 
столів, 2 дошки фліп-чартів, 6 упаковок маркерів, блокноти 
для фліп-чарта, папір А-1, А-3, А-4; різнокольорові стікери, 
ножиці, скотч, клей.
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