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1 Trainers are rather cut off from the practical work of the public service, lack 
practical experience in the area and have low motivation to improve the quality of training 
often caused by inadequate compensation for their intensive workload. As a result, civil 
servants/trainees lack motivation for continuous learning, and the delivered training often 
doesn’t impact positively their work performance, their career perspectives, salary level, 
etc. (CIDA-funded MDCSU policy analysis group’s findings 2009).

ExEcutivE Summary

The system of in‐service training of civil servants in Ukraine 
is in a state of transformation, seeking increased competitiveness, 
relevance and alignment with international best practices. The 
challenge is to move away from a heavily theoretical approach that 
lacks dynamics and practical focus, and towards a modern approach 
which better prepares a civil service ready to meet the current and 
future requirements of regional development. This can be achieved 
in part by replacing the traditional one-way transfer of information 
from trainers to trainees with an interactive approach of learning-
by-doing based on the principles and tools of adult learning (AL), as 
well as by deemphasizing lecturing and emphasizing coaching and 
mentoring. AL curricula are stimulating and motivational if they 
consider the needs of the trainees, their career goals and professional 
interests. Therefore, trainers for in-service civil servants require 
expertise not only in a relevant subject matter such as Regional 
Economic Development (RED), but also in AL1.

Prepared by the Canada-Ukraine partnership project for Regio-
nal Governance and Development (RGD) (2005-2013) and funded 
by the Government of Canada through the Canadian International 
Development Agency (CIDA), this manual serves as a guide to 
applying practical aspects of AL to career-oriented learning events. 
The manual uses case studies from RGD’s practical experience in 
developing and delivering the two phases of a national training 
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НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

programme (NTP) for regional development professionals: Training 
of Trainers (ToT) and Adult Learning Program (ALP). All RGD 
training programs benefited from the learning-by-doing approach, 
which involves learning new knowledge and skills combined with 
the development of products by the training participants (i.e. «prod-
ucts» may be training curricula or projects requested by a client or-
ganization).

The ToT course in Project Management (PM) succeeded to 
build trainees’ knowledge and skills in applying project manage-
ment methods to effectively implement regional development 
strategies through projects. The PM training participants brought 
project concepts from their workplaces, turned them into fully de-
veloped project proposals up to international standards and applied 
for funding from various sources. Thirty three participants, includ-
ing civil servants, representatives of local self-governments, NGOs 
and entrepreneurs, registered for the course with initial ideas for 16 
projects. After nine months of training, mentoring and coaching, 
twenty one participants successfully graduated and developed 12 
projects, the majority of which secured partial funding. 

The ALP provided participants over six months with the knowl-
edge and skills to develop courses and conduct customized training 
programs for adult audiences using participatory training methods. 
Fifty participants, including civil servants, representatives of local 
self-governments, NGOs and university teachers from 21 oblasts of 
Ukraine, graduated from the ALP. They developed and delivered 45 
training courses which were well received and appreciated by clients 
and beneficiaries. 

This manual shortly explains the theoretical foundations of 
adult learning and includes key learning-by-doing approaches2. It 
describes practical workshop training techniques and explains the 
major difference between adult learning and conventional academ-
ic instruction as traditionally applied in Ukraine. Adult learning is 
based on three principles: 

2 http://www.kyeemafoundation.org/content/userFiles/file/extension/Adult_educa-
tion.pdf
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РОЗДІЛ 1

1. Adults bring extensive experience with them to training ses-
sions and, therefore, they have something to contribute

2. Adults prefer to focus on real life, on immediate problems 
rather than on theoretical situations

3. Adults are accustomed to being active and self-directing.
The manual assists trainers to cover the following components 

and answer these key questions: 
ã Who am I training? Assessing trainees’ needs, educational 

background, skills and capabilities 
ã Why do they want this training? Understanding the moti-

vation and clarifying the goals of client groups
ã What do they expect to learn? Clarifying expected results, 

defining tasks and developing training content
ã How to ensure training will be successful? Developing the 

training strategy, practicing training techniques and group 
facilitation, applying training methods and logistical ar-
rangements.

The manual is structured as follows:
The Preface describes the target audience, the structure of the 

manual, and lists the case studies. 
Section 1, «Development Capabilities, Education and Adult 

Learning, Adult Learning Principles», defines adult learning and 
training as the basis for adult training program development.

Section 2, «Training Situations, Roles and Motivation of All 
Parties in Adult Learning», focuses on essential components of re-
lation between  parties at all phases of the adult learning process. 

Section 3, «Objectives, Tasks, Expected Results and Content 
of Training Events for Adults», describes the process of identifying, 
formulating and harmonizing training needs and expected results, 
which is an essential part of the adult learning. 

Sections 4, 5 and 6 are devoted to training strategies, methods 
and logistical arrangements. Specifically:

Section 4 provides a review of several effective training tools. 
The section also includes a checklist for the trainer  how to identify 
relevant methods to achieve training objectives in different topics 
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and courses. It also discusses advantages and limitations of some 
methods and, as an example, includes the methodological framework 
of the ToT training modules. 

Section 5, «Mentoring Training Groups», describes challenges a 
trainer may encounter in facilitating and mentoring training groups 
at different stages and suggests appropriate actions to address these 
challenges. This section describes how to monitor group dynamics, 
characteristics of successful and unsuccessful groups, and provides 
tips on how to improve group interactions by supporting partici-
pants’ motivation to learn. It also includes classroom management 
techniques. 

Section 6 includes detailed description of the training methods 
which were applied during the RGD’s ALP and ToT program.

The annexe to this manual includes training curricula developed 
and delivered by the ALP participants.

The manual is designed for trainers who wish to design, 
develop and deliver components for practical training courses for 
adult learners in general and for civil servants in particular.  



13

 всТуП 

Чим корисний посібник 
Цей посібник є відносно стислим путівником з практич-

них аспектів навчання дорослих у процесі концентрованих 
професійно-орієнтованих навчальних заходів. Він вирізняє і 
обґрунтовує критичні точки специфічної сфери «навчання до-
рослих людей», якими часто нехтують надавачі навчальних 
послуг українського ринку. 

Посібник містить не лише теоретичні принципи «навчан-
ня дорослих» та «навчання дією», а й технологічно розкриває 
способи їх втілення через описи конкретних діяльностей тре-
нера (викладача) стосовно кожного з них.

Він не має на меті глибоко охопити навчальну концеп-
цію «навчання дорослих», але містить необхідні пояснення го-
ловних розрізнюючих моментів між навчанням дорослих та  
звичною практикою академічного навчання в Україні (після-
дипломного, підвищення кваліфікації тощо), а також, включає 
відповідні методичні положення, які проілюстровані на при-
кладі двох проведених загальноукраїнських програм для до-
рослих.
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НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Джерела та досвід розробки посібника 
Цей посібник розроблений в рамках проекту  «Регіональне 

врядування і розвиток» (РВР), який фінансувався Канадським 
агентством міжнародного розвитку (CIDA). В його основу по-
кладені приклади та досвід проекту у розробці та проведенні 
програм «Проектний менеджмент» та «Розвиток тренінгової 
майстерності» для спеціалістів із регіонального економічного 
розвитку (стратегічне планування, підготовка та впроваджен-
ня проектів), викладачів вузів, тренерів центрів підвищення 
кваліфікації. 

Метою програми «Розвиток тренінгової майстерності» 
(РТМ) стало: в рамках підходу «навчання дією» («action lear-
ning») надати учасникам знання і розвинути навички з роз-
робки та проведення навчальних програм для дорослої ауди-
торії з використанням інтерактивних методів навчання через 
їх розробку і апробацію для реального замовника.

Випускниками піврічної програми стали 50 представни-
ків державної служби та місцевого самоврядування, виклада-
чів вузів, громадських організацій з 21 областей України. За її 
результатами розроблено і проведено 45 програм, з яких на 42 
отримано повторні запити на проведення від замовників.

Метою програми з Проектного менеджменту стало надан-
ня учасникам знань і розвиток вмінь у застосуванні підходів 
проектного менеджменту, як основного інструменту впрова-
дження регіональних стратегій, на основі міжнародного і укра-
їнського досвіду через опрацювання реальних проектів учас-
ників для подальшої їх реалізації.

 На цій програмі стартувало 33 учасники: представників 
державної служби та місцевого самоврядування, бізнесу, гро-
мадських організацій з ідеями для 16 проектів – 21 з яких  ви-
конали навчальну рамку з проектного менеджменту та роз-
робили 12 проектів, більшість з яких вже отримали часткове 
фінансування. 

Важливим підходом, що полягає в основі проведених про-
грам є «навчання дією» («action learning»). Це відображено в 
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Вступ

цілях зазначених вище, де є не лише розвиток знань та вмінь, 
а й розробка реальних продуктів кожним з учасників, на які 
є підтверджений запит та реалізацію навчальної програми чи 
проекту.

Також у посібнику знайшли відображення напрацюван-
ня з п’ятнадцятирічного досвіду автора у проведенні навчан-
ня для дорослих.

Для кого призначено цей посібник 
Посібник пропонується тим тренерам (викладачам), 

які мають можливість планування, розробки і проведення 
практичних навчальних курсів або їхніх частин на конкрет-
ний запит, а також можуть одержувати зворотній зв’язок 
від тих, хто має досвід використання вищезгаданих підхо-
дів та методик.

Розробка всіх навчальних курсів базується на навчальній 
концепції, структуру якої формують наступні елементи: 
ã уявлення про здібності до розвитку, освіти та навчання 

учасників 
ã уявлення про навчальну ситуацію і мотивацію всіх заді-

яних сторін 
ã уявлення про очікувані результати, завдання, змісти на-

вчальних заходів 
ã уявлення про навчальні стратегії, методи.

Тому на них ми і будуємо основну схему посібника. Роз-
криваючи специфіку та практику цих елементів у навчанні до-
рослих, ми ілюструємо їх досвідом з реалізації загальноукраїн-
ської програми РТМ проекту РВР.

Посібник розрахований на тих, хто готовий критично пе-
реглянути насамперед свої уявлення про специфіку навчальної 
ситуації  дорослих людей, ресурси та можливості для її враху-
вання з метою вдосконалення власної викладацької практики 
та результатів.  
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Коротке резюме розділів посібника
У вступі зазначається, для кого призначений цей посіб-

ник, чим він корисний, як побудований, а також, на яких при-
кладах і практиках ґрунтується.

Розділ 1 «Уявлення про здібності до розвитку, освіту та 
принципи навчання дорослих» фактично специфікує посібник 
через виокремлені акценти на особливостях навчання дорос-
лих, дає розрізнення між навчанням та освітою взагалі та під-
ходами в Україні зокрема, актуальне розуміння, що є навчання 
дорослих, також чим відрізняється адрагогіка від педагогіки як 
основна база для розробки навчальних програм для дорослих.

Розділ 2 «Уявлення про навчальну ситуацію, ролі і моти-
вацію задіяних сторін у навчанні дорослих» акцентує увагу на 
критично необхідних передумовах дорослого навчання на всіх 
етапах навчального процесу: ідентифікацію та узгодження мо-
тивів, вимог, мети, ролей і рамок задіяних сторін. Тут розкрито 
суть навчального контракту, який в українських умовах, часто 
є формалізованим і звужується до формату сертифікату та ці-
ни за навчання. Наводяться труднощі укладення навчального 
контракту на програмі РТМ проекту РВР.

Розділ 3 «Уявлення про мету, завдання, очікувані результа-
ти, змісти навчальних заходів для дорослих» бере до уваги прак-
тику українського навчання з акцентом на знаннях і пропонує 
при плануванні курсу враховувати всі три сфери навчання осо-
бистості (знання, вміння, цінності), в яких можна досягати на-
вчальних результатів або нехтувати ними усвідомлено - відпо-
відно поставлених цілей. 

Не менш важливим є сам процес ідентифікації і формулю-
вання та узгодження навчальних потреб, очікуваних результа-
тів, який є невід’ємною ознакою дорослого навчання. Наведені 
приклади їх чіткого формулювання в кожній навчальній сфері. 
Оскільки для якості навчального процесу є корисним, щоб яко-
мога більше несвідомих керуючих діями елементів переходили у 
свідоме, цей перехід пропонує путівник. Як приклад, також на-
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ведений перелік досягнутих навчальних результатів, сформу-
льований учасниками РТМ вже після завершення їх навчання.

«Уявлення про навчальні стратегії, методи та організацію 
роботи» містяться в розділах 4, 5 і 6.

 У Розділі 4 «Уявлення про навчальні стратегії та методи» 
йдеться не про так звані «нові» методи навчання дорослих або 
про інноваційні «забавки» (як іноді їх коментують в Україні), 
а про професійний розгляд досить складних, але результатив-
них навчальних інструментів. Також йдеться про те, що відпо-
відні методи переважно досягають результатів лише в окремих 
навчальних сферах особистості і задіюють окремі типи осо-
бистостей в самому навчальному процесі. Розглядаються на-
слідки недотримання самого методу як такого. Пропонується 
перелік запитань тренера «до самого себе» для вирішення ба-
гатокритеріального завдання – підбору методів для досягнен-
ня цілей окремої теми чи курсу. Подаються переваги та обме-
ження деяких методів. 

Розділ 5 «Ведення навчальних груп»  коротко описує осно-
вні труднощі у веденні груп за фазами та відповідно до кожної 
з них рекомендовані дії тренера. Для допомоги у спостережен-
нях за груповою динамікою перелічено основні ознаки успіш-
ної та неуспішної групової роботи, відповідно, деякі «підказ-
ки» тренеру, як її покращувати через підтримку мотивації 
учасників до навчання та правильне застосування навчальних 
методів. Тут подаються деякі впізнавані описи окремих «важ-
ких» учасників та тактики роботи з ними.

Розділ 6 «Описи навчальних методів» містить досить де-
тальні описи навчальних методів, більшість з яких застосову-
вались на програмі РТМ проекту РВР.

 



Справ ми маємо навчатись перш,
 нiж ми можемо їх зробити; 

 ми вчимося, виконуючи їх.
Арiстотель
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Розділ 1 

уявлення про здібності до розвитку, 
освіту та принципи навчання дорослих 

Виклики і специфіка навчання дорослих 
Будучи дорослими і вирішивши швидко навчитись чомусь 

вкрай необхідному, ми зустрічаємося з викликами, які не долає 
пропонований нам класичний освітньо-педагогічний підхід:

ã Реальні робочі проблеми мають міждисциплінарний 
характер, а програми базуються на окремих дисциплі-
нах

ã Освіта стосується цінностей, а нам необхідне навчан-
ня, яке концентрується на розвитку вмінь і навичок та 
передачі інформації необхідної для цього

ã Сьогоднішня відповідь на запитання може бути не-
правильною завтра

ã Для практики відповідь без контексту – не відповідь
ã Більшість навчань стосується професійної тематики, 

але мало допомагає у розвитку власних конкурентних 
переваг 

ã Можна вчитися «від когось», але щоразу треба переві-
ряти, чи працює це «для мене».

Треба зазначити, що рамки такого навчання також специ-
фічні стосовно: часових можливостей працюючих людей (від-
волікатися від роботи на довший термін), а головне, застосову-
вання набутих знань і вмінь максимально швидко. 

Крім того, необхідно взяти до уваги «як» дорослі «пово-
дяться» навчаючись. Ален Роджерс (А.Rogers) виокремив кіль-
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ка значимих для організації навчального процесу особливос-
тей цієї поведінки. Він зазначив, що дорослі коли вчаться:

ã є націленими на проблему, що базується на визначен-
ні безпосередніх цілей. Замість того, щоб вивчати од-
ну дисципліну повністю, дорослі схильні зазирнути у 
різні дисципліни, щоб використати отримані знання 
для вирішення наявної проблеми

ã найчастіше вчаться епізодично (чергується з періода-
ми роботи/відпочинку)

ã схильні вчитися через процес спроб та помилок. Час-
то використовують знання та попередній досвід, а та-
кож випробовують декілька можливих рішень

ã як і діти можуть навчитися через імітацію. Однак їм 
потрібно частіше в цьому вправлятися, щоб зберегти 
знання

ã займаються створенням значущого цілого та вибором 
основних ідей з нової інформації. Нова інформація 
після цього поєднується із вже існуючими знаннями 
та досвідом. На пам’ять дорослі менше покладаються.

А тепер згадайте, як ви здобували другу вищу освіту, чи 
проходили курси підвищення кваліфікації…

В Україні формати і рамки проведення навчання, яке про-
понується дорослим (незалежно від спеціалізації) слідує ско-
ріше освітнім підходам для дітей, аніж викликам та специфіці 
навчання дорослих. Огляд пропонованих програм для  дорос-
лих (друга вища освіта, підвищення кваліфікації, курси і т. п.) 
демонструють наступні слабкі сторони навчальний процесу, 
який широко практикується в Україні:

ã вимоги до нього не формулюються замовником  на-
вчання (і/або клієнтом) в термінах конкретного і без-
посереднього результату, тому зміст навчання часто 
розмитий і надто широкий
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ã не сфокусований на практику учасників і негайне кон-
кретне застосування

ã слабо зорієнтований на навчальні потреби учасників 
навчання 

ã не зорієнтований на дію і переживання, як частину 
мотивації, а лише на слухання

ã його контекст не передбачає дієвого (а не формально-
го) навчального контракту між сторонами навчання 
(замовник-учасник-виконавець), який є його необхід-
ною передумовою

ã комунікація в навчальному процесі залишається 
більшою мірою директивною та однонаправленою 
(викладач-учень), а не партнерською і взаємозбагачу-
ючою.

Нехтування специфікою при плануванні організації навчання 
дорослих, зазвичай, призводить до низьких навчальних резуль-
татів, як з точки зору безпосередньої практики та задоволення 
учасника, так і з точки зору вимог замовника та зусиль вико-
навця навчання. 

Слід визнати, що основним завданням навчання дорос-
лих є надання можливості їм негайно покращувати результати 
своєї діяльності в ситуації обмежених ресурсів: часу, грошей.

Підхід «навчання дією» передбачає таке покращення (полег-
шення) вже безпосередньо під час виконання учасниками їхніх 
нагальних професійних завдань, частково на самому навчанні, 
перетворюючи його в елемент роботи, а не «відкладеним ко-
рисним», але все-таки додатком до основних обов’язків.
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Ознаки навчання дорослих 
Звертаючись до років нашого навчання в школі чи ВНЗ ми 

можемо пригадати дещо спільне з точки зору процесу  навчан-
ня. Переважно наш досвід означає, що:

ã викладач має домінуюче положення; він визначає всі 
параметри навчального процесу: цілі, зміст, форми й 
методи, засоби й джерела навчання 

ã учень займає підлегле, залежне становище й не має 
можливості серйозно впливати на планування й оці-
нювання процесу навчання 

ã участь учня пасивна, його основна роль – сприйняття 
соціального досвіду, який йому передає викладач. 

Для дітей, молодих людей без суттєвого власного досвіду 
ця модель справджується. Хоча, теж не повністю. 

Для дорослих людей це здебільшого не спрацьовує, оскіль-
ки вихідна ситуація дорослого в навчанні суттєво інша. Вона 
визначається вже набутим досвідом, який формує уявлення 
особи про те, що, для чого і, навіть, як і з ким вона має навчи-
тись. Ці окремі елементи власного навчання формують потуж-
ний вплив на мотивацію та поведінку в навчанні. 

усвідомлене і самовідповідальне прийняття рішення про те, 
для чого і коли розпочинати навчання, планування мети, форм 
і оцінювання власного навчання є вирішальними ознаками до-
рослого навчання. 

Малколм Ноулс (M.Nouls) зробив чотири припущення, 
що лежать в основі навчання дорослих:

ã готовність вчитися пов’язана з соціально необхідними 
ролями дорослої людини

ã зі зрілістю збільшуються ресурси для навчання, що за-
безпечує «резервуар» досвіду, до якого можна зверта-
тися



23

РОЗДІЛ 1

ã зрілість веде до зміщення фокусу, коли навчання стає 
менш орієнтованим на предмет і більш орієнтованим 
на проблему

ã результатом зрілості є перехід від залежності до само 
направленості. 

чому і коли розпочинати навчання, його мета , контекст, спосо-
би оцінювання результативності є частково свідомими, а част-
ково несвідомими структурними елементами навчання.

Оскільки для якості навчального процесу є корисним, 
щоб якомога більше несвідомих керуючих діями елементів пе-
реходили у свідоме, їх не можна просто ігнорувати або наки-
дати (як дітям). 

Це потребує окремої спільної роботи сторін навчання. В 
нашій навчальній традиції організації програм підвищення 
кваліфікації, перепідготовки учасникам не залишається місця 
і активної ролі у такій роботі ні до початку, ні в процесі само-
го навчання. Але парадокс полягає в тому, що навіть не усві-
домлюючи структурних елементів свого навчального процесу, 
ми всеодно на їх основі залишаємо за собою «право дорос-
лих» приймати рішення про результативність, цікавість, за-
стосування, доцільність продовження чи завершення навчан-
ня. Тільки в цьому випадку це відбувається інтуїтивно і значно 
пізніше, вже за рахунок втраченого часу, коштів, недосягнутих 
очікуваних результатів.

ступінь усвідомлення окремих структурних елементів навчан-
ня розглядається як ознака автономного і саморегулюючого 
(дорослого) навчання. 

Прикладами вкарбованих, гальмуючих мотивацію до на-
вчання є переконання типу: «викладач повинен знати, що ме-
ні треба», «ви мене навчіть..», «у моєму віці вже не вчаться», «я 
вчу те, по чому мене будуть перевіряти». Все це родом з досвіду 
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дитячого навчання. Коли вдається усвідомити і подолати поді-
бні затверділі поняття, то часто можна спостерігати вільніше 
та компетентніше, значно результативніше навчання.

Різниця між навчанням та освітою
Під час навчання в дорослому житті частіше всього не 

йдеться про освіту в її безпосередньому сенсі. Загалом можна 
сказати, що освіта великою мірою надає слухачам широку ін-
телектуальну інформацію, іноді вміння та навички, частина з 
яких може не мати явного практичного застосування і також 
часто тривала в часі. 

Як правило, дорослі не можуть собі такого дозволити з 
прагматичних міркувань: перерозподіл часових та матеріаль-
них ресурсів особи відбувається кардинально після отриман-
ня середньої і вищої освіти.

Освіта, переважно широко-інформаційно-виховна, триває про-
тягом довгого терміну, тоді як навчання дорослих зазвичай від-
бувається в стислі терміни та сфокусоване на окремій тема-
тичній сфері або вмінні чи навичці, які потребують негайного 
застосування.

Навіть не вдаючись до детальнішого розрізнення, лише 
ці дві відмінності між процесами мали б суттєво впливати на 
способи організації та вибір навчальних методів для кожного 
з них. 

Ми робимо, на перший погляд, досить тривіальний акцент. 
Хоча, можливо, через цю тривіальність, зазначених відміннос-
тей зовсім не видно в пропонованих навчальних послугах на 
нашому ринку навчання для дорослих. Зазвичай, в підвищенні 
кваліфікації чи перепідготовці нам пропонують багато інфор-
мації з широких тем чи навіть цілих предметів, мало релевант-
них до потреб нашої практики інструментів і зовсім мало са-
мої практики.
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Що означає просте слово – «навчання»
Виокремлюючи сферу «навчання дорослих» ми хочемо 

також уточнити сучасне визначення самого терміну «навчан-
ня». Його суть є дороговказом у обранні навчальних змістів і 
способів їх опрацювання в рамках вужчих і конкретніших ніж 
освіта. Ми наводимо кілька визначень навчання, якими керу-
валися в рамках створення та реалізації навчальних програм:

Навчання за гуманістичним принципами, зазвичай має на 
меті розвиток обізнаності людей про себе й своїх оточуючих, 
та забезпечення їм можливості розвинути навички та впевне-
ність у стосунках та спільній діяльності з людьми. 

Навчання – це цілеспрямований процес передачі і засво-
єння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 
людини (УРЕ, 2-й том).

Навчання – це надбання нових знань та розпорядження 
знаннями про щось вже відоме; розширення та роз’яснення ін-
ших значень практичного досвіду (R.M. Smith).

Навчання це – процес, за допомогою якого створюються 
знання отримані через трансформацію досвіду (D.Kolb). 

досвід
дія

застосування

висновки

аналіз

рис. 1.  Цикл навчання за д. Колбом
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Останнє визначення покладене в основу навчального ци-
клу Девіда Колба (D.Kolb) (Рис.1.) і часто застосовується у на-
вчанні дорослих. Використання циклу в рамках кожної окре-
мої тематики, в якій ми маємо потребу дозволяє досягати 
результатів в усіх трьох навчальних сферах особистості: знань-
умінь–цінностей. Детальніше про сфери йтиметься у підрозділі 
«Навчальні сфери особистості, в яких можливе досягнення на-
вчальних результатів». Підбираючи до кожної з фаз циклу від-
повідні навчальні методи, ми разом з учасниками маємо зна-
чно вищі шанси покращити їх практику (в обраній темі), аніж 
все більше і більше «вкидаючи» інформації чи роз’яснюючи.

Ще Роберт Сінклер говорив: «Ми вчимося, осмислюючи 
свій досвід».

Особливо корисним нам видається наступне визначення, 
яке великою мірою за замовчуванням містить елементи дорос-
лого навчання і проектного менеджменту: 

Навчання визначається як активний, конструктивний та спря-
мований на мету процес, що базується на попередніх знаннях 
та досвіді (shuli, simons). 

Така паралель з проектним менеджментом, хоча і вказує 
на значну трудомісткість процесу розробки і неповторюва-
ність реалізації навчальних програм, проте робить його струк-
турованішим і збільшує ймовірність і валідність навчальних 
результатів.

І справді, навіть якщо тема, мета, очікувані результати, 
рамки програми ті самі, а люди інші, отже і їх досвід, і потреби 
також інші (в термінах проектного менеджменту – ресурси ін-
ші), то процес реалізації програми, як правило, відрізняється 
іноді структурою, іноді методами, а іноді тим і іншим. І це вже 
в результаті інший проект з іншими результатами.

На ці ідеї ми спиратимемось в подальших пропозиціях  
викладених у посібнику.
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Що означає непросте слово «андрагогіка»
В Україні нечасто говорять про навчання дорослих, як про 

окрему сферу діяльності (від освітньо-педагогічної), яка має 
свої передумови, виклики, завдання, а тому – свої принципи, 
навчальні та організаційні методи. Тим більше, рідко можна 
почути термін «андрагогіка» і що це взагалі окрема наука.

аНдраГОГІКа
Навчання дорослих

Доросла людина – автономна, 
 самостійно приймає рішення

Взаємний обмін навчальними 
 трансакціями 

Стосунки взаємодопомоги

Здатність скористатися/  
пов’язати із життям 

Багатостороння спрямованість  
комунікації  – між усіма

Досвід кожного цінується  
як навчальний ресурс

Дорослий знає, що він хоче вивчити  
і чому

Учасники об’єднуються в групи  
за інтересами 

Ведучий допомагає учасникам  
визначити їх потреби в навчанні

Необхідність застосування знань  
у житті/у роботі якнайскоріше 

Акцент на проблемі

Робота сьогодні над сьогоднішніми 
проблемами

ПЕдаГОГІКа
Навчання дітей

Дитина  —  залежна,  
скеровується дорослим 

Домінує вчитель – залежне навчання 

Стосунки наставництва

Обмежений життєвий досвід  

Однобічна спрямованість комунікації  – 
 від учителя до учня 

Досвід учителя цінується 
як основне джерело

Навчальний курс визначений  
заздалегідь  

Учнів групують за оцінками та класами  

Учитель приймає рішення стосовно  
навчального курсу

Дитина вчиться на майбутнє  
«запасає» знання

Акцент на предметі 

Предмети вивчаються зараз  
для використання у майбутньому

саМОсТІйНІсТь

дОсвІд Та КОМуНІКаЦІя

ГОТОвНІсТь НавчаТися

часОва ПЕрсПЕКТива / ОрІєНТаЦІя в НавчаННІ

Табл. 1. Порівняльна таблиця: андрагогіка/педагогіка
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Малком Ноулс розглядав андрагогіку як мистецтво та науку, яка 
допомагає навчанню дорослих, а педагогіку – як мистецтво та 
науку про навчання дітей. 

Андрагогіка – (від грец. aner, andros – доросла людина, зрі-
лий чоловік + ago – той, хто веде) – наука про навчання дорос-
лих, котра обґрунтовує діяльність дорослих, що навчаються, 
та тих, що навчають, організовуючи процес навчання.

Для нас важливим є з’ясувати, чим андрагогіка відрізня-
ється від педагогіки, щоб зрозуміти, наскільки і чому має бути 
інакшим процес навчання дорослих, аніж той, який нам зазви-
чай пропонують в рамках післядипломного і інших видів на-
вчання (див. таб.1.).

Беручи до уваги лише природну різницю між суб’єктами  
цих наук та ситуацію, в якій ці суб’єкти знаходяться, таке роз-
різнення виглядає цілком очевидним.

 Ми не маємо на меті тут заглиблюватися в наукові пошуки, а 
лише звернулися до простих і зрозумілих аспектів, які є невід’ємною 
частиною життя кожного з нас. Що ж, ми іноді досить вперто іг-
норуємо природну очевидність, забуваючи про наслідки. На-
приклад, якість і практична результативність навчальних про-
грам (для дорослих) на ринку навчальних послуг в Україні. 

розробляючи та проводячи навчальні програм для дорослих, 
організовуючи таке навчання в освітніх закладах у нашій волі 
потрудитись і врахувати відповідним чином згадані особливос-
ті і виклики в навчанні дорослих чи знову і знову вчити їх, як ді-
тей, а вони будуть робити вигляд, що вчаться як діти, а потім усі 
будемо робити вигляд, що нас задовольняє результат в усіх йо-
го проявах. 

Основні принципи навчання дорослих
Підсумовуючи особливості окремої, як ми з’ясували, сфери 

«Навчання дорослих», перерахуємо принципи, дотримання яких 
робить процес навчання дорослих в рази результативнішим. 
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Отож навчальний процес навчння дорослих має бути 
зорієнтований на: 

1. навчальні потреби учасників (визначаються учас-
никами) і вимоги (визначаються інституцією або 
керівниками семінару і погоджуються з учасника-
ми). Вимоги і потреби закладають змістові рамки 
навчання, характерною ознакою яких є дуже обме-
жений і конкретний зміст, а не широко як в освіті

 2. опрацювання практики учасників (спільно з гру-
пою визначаються проблеми і працюємо для їх ви-
рішення; але проблеми не є справою лише викла-
дача (тренера), він орієнтується на ресурс групи 
дорослих і досвідчених осіб) і дію і переживання 
(тобто на «роблення» того, що «зачіпає» учасника, 
а не просто на слухання)

3. партнерський простір (а не на директивні і одно 
направлені стосунки: від викладача до учня)

4. дотримання ефективної комунікативної куль-
тури (вміти слухати і чути інших, вміти форму-
лювати свої і толерувати інші погляди).

Досвід автора свідчить: недотримання одного з принципів 
призводить до того, що цей процес перестає бути результатив-
ним, іншого – перестає бути «для дорослих», або взагалі пере-
стає бути «навчанням» як таким.

Дотримання згаданих принципів у повсякденній навчаль-
ній практиці вимагає відповідних «інструментів» та праці кож-
ної зі сторін навчального процесу та в кожному кроці (дії) ви-
кладача (тренера).

Про технологічні кроки та методи реалізації цих принци-
пів у навчальних програмах для дорослих йдеться в наступних 
розділах посібника.
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Короткий опис програми «Розвиток тренінгової  
майстерності» проекту РВР

Метою програми з «Розвитку тренінгової майстерності» 
(РТМ) стало: в рамках підходу «навчання дією» («action lear-
ning») надати учасникам знання і розвинути навички з роз-
робки та проведення навчальних програм для дорослої ауди-
торії з використанням інтерактивних методів навчання через 
їх розробку й апробацію для реального замовника.

Учасники програми – 50 представників державної служби 
та місцевого самоврядування, викладачів вузів та центрів під-
вищення кваліфікації, громадських організацій та бізнесу з 21 
областей України, які працювали в групах, не більше 14 осіб у 
кожній. 

Тривалість програми: жовтень 2011 – квітень 2012. Струк-
туровано як 4 модулі по 3 дні – 96 аудиторних годин, між мо-
дулями 4-6 тижнів. Реальні часові затрати включали інші 
обов’язкові вклади учасників. На кожному модулі були вечір-
ні аудиторні сесії (4-6 год) і вечірні домашні завдання. Також 
учасники відводили час на виконання домашніх завдань та 
консультацій з експертами між модулями. За оцінками наши-
ми та учасників це, як мінімум, ще 100% зазначеного часу, а в 
деяких випадках до 200%. 

Планувались наступні очікувані результати. Після закін-
чення курсу учасники:

ã мають знання щодо концепції і засад, методів у сфері 
навчання дорослих 

ã демонструють навички з розробки навчальних про-
грам і їх проведення для дорослої аудиторії 

ã розробили конкретні навчальні програми за актуаль-
ними темами для реальних замовників (див. додаток)

ã провели в цілому/окремі сесії програми за актуальни-
ми темами на стороні реального замовника із застосу-
ванням інтерактивних навчальних методів. 
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z	 розроблено програм всього 45

z	 розроблено  програм із переважним застосуванням інтерактивних методик 38

z	 розроблено  програм із частковим застосуванням інтерактивних методик 7

z	 Проведено програм 45 

z	 Повторні запити на проведення програм від замовників 42

Табл. 2.  Кількість розроблених та проведених програм для дорослих в рамках рТМ

За фактажем і перебігом курсу ми стверджуємо, що мету 
досягнуто в усіх частинах: розроблено і проведено 45 програм, 
з яких на 42 отримано повторні запити на проведення від за-
мовників (див. таб.2).

 Ці результати стали підтвердженням дотримання прин-
ципу навчання дорослих №2 на РТМ: опрацювання практики 
учасників і дію і переживання.

Учасники на модулях зробили багато кроків самі, також в 
перерві між модулями мали домашні завдання, які були части-
нами реальної роботи з вибору і підготовки, проведення своїх 
власних навчальних заходів. Повний цикл підготовки власно-
го навчального заходу: починаючи від узгодження програми з 
замовником і збору навчальних потреб від потенційних учас-
ників, закінчуючи оцінкою власних навчальних заходів та пла-
нування наступних кроків. Учасники мали самостійно обрати 
навчальну тему програми, виходячи з власного досвіду, який 
свідчить про реальну затребуваність тієї чи іншої теми. 

Ця частина викликала труднощі в учасників, оскільки їм 
потрібно було укласти реальний начальний контракт: зна-
йти зацікавленого замовника, погодити не лише програму, а й 
умови проведення свого навчального заходу, які б відповіда-
ли принципам навчання дорослих, а також дослідити потреби 
своїх потенційних учасників. Таке в нашій практиці, зазвичай, 
відбувається дуже умовно. Це викликало дискусії, іноді навіть 
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обурення – адже спочатку це сприймалось ними, як «додатко-
ва робота». 

З представлених учасниками начальних програм і комен-
тарів до них можна зробити висновок, що учасникам в осно-
вному вдалося подолати цей формально-віртуальний підхід у 
розробці та проведенні своїх навчальних заходів. Також учас-
никам довелось подолати чималий опір на місцях – через існу-
ючі способи організації навчання (наприклад, велика кількість 
осіб в групі, коротка тривалість занять, складність попередньо 
визначити потреби учасників, немобільність меблів в аудито-
рії, обмежена можливість використання кількох приміщень 
для малих підгруп і т. д.).

За фактом (див. Додаток «Перелік розроблених та прове-
дених проведених навчальних програм учасниками РТМ про-
екту РВР») можна стверджувати, що реально було успішно 
проведено навчальні заходи, відтак частина з них отримала 
повторне замовлення, що свідчить також про належну якість 
укладених учасниками навчальних контрактів.
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уявлення про навчальну ситуацію, 
ролі і мотивацію задіяних 
сторін у навчанні дорослих 

Задіяні сторони в навчанні дорослих та їх ролі
Корисним для якості результатів навчання дорослих буде пам’я-

тати про ролі і стосунки сторін-учасників цього процесу (Рис. 2). 

в рамках дорослого навчання завжди існують три ролі: «замов-
ник навчання» (клієнт) — «виконавець програми» — «споживач 
навчального продукту». 

рис. 2.  дійові особи і ролі в ситуації навчання дорослих

«ЗаМОвНиК»
Організація, 

держава, проект

“виКОНавЕЦь”
вуЗ, тренерська компанія, 

тренер

“сПОживач” 
особа

У випадку, коли «споживач навчального продукту» сам 
платить, його роль співпадає з роллю «замовник навчання» 
(клієнт). Ці ролі визначають стосунки сторін у процесі навчан-
ня і формують явний і неявний «контракт» між сторонами, 
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який в нашій практиці в явній своїй частині формалізований, 
і, в основному, стосується оплати за навчання і надання сер-
тифікату. Хоча потрібно визнати, що взаємодія «сертифікат - 
оплата» може відбуватися і без навчального процесу (що іноді 
має місце).

Тож ми хочемо звернути увагу на менш явні і формальні ролі 
сторін і дії та відповідальність, які з них випливають. Ці стосун-
ки виявляються на практиці вже під час навчального процесу 
та визначають його якість і тому значною мірою формують ре-
зультат в термінах «знання, вміння», а не кількісних чи рейтин-
гових оцінок. 

Як правило, на початкових етапах навчального процесу 
ці ролі і відповідальність сприймаються як щось само собою 
зрозуміле що не потребує додаткового з’ясування. Як свідчить 
практика – дарма. Поки це не з’ясовано і не погоджено – час, 
зусилля і енергія, сторін періодично скеровуються на уточнен-
ня і корекцію цих питань. У випадку, коли сторони не мають 
сміливості, вміння та розуміння необхідності такого кроку і 
уникають озвучення та погодження цих питань, це перетво-
рюється на пасивний або активний опір під час навчання. 

В нашій практиці, наприклад, викладач переконаний, що 
це не його роль бути «опікуном» навчальних потреб дорослих 
учасників до і під час навчання, або «режисером мізансцени» – 
підготовки розташування столів в аудиторії відповідно до спе-
цифіки заняття, тощо. 

Критично необхідні передумови успішної навчальної  
ситуації для дорослих

Тож за яких передумов задіяні в навчанні сторони можуть 
розраховувати, що їхня співпраця призведе до очікуваних ре-
зультатів для всіх задіяних сторін? Загальні передумови зазна-
чені на Рис. 3. Проте, щоб вони стали конкретними і дієвими 
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для визначеної навчальної ситуації кожна сторона має попра-
цювати над своїми запитами та потребами, а потім явно пого-
дити їх між собою. А це вже контракт.

Укладення такого контракту є необхідною передумовою 
ефективного і результативного навчання, яке фокусується на 
узгоджених меті, завданнях, очікуваних результатах, способів 
їх перевірки, умов і формату проведення, дотримання вимог і 
обмежень у навчальному процесі кожною із сторін. Навіть як-
що фокус витримано, є кілька «технічних речей», які можуть 
зробити цей контракт недієвим (таким, що не можна дотрима-
ти, або дотримуватись формально). Тоді це просто пусті звуки, 
або безвартісний папір, на який дарма витрачено час – це по-
ганий контракт. Відтак, «поганий контракт» — це не контракт. 
Ознаки «поганого контракту»:

ã початок спільної роботи або його підписання без об-
говорення його сторонами 

рис. 3. Передумови для створення успішної навчальної ситуації

“ЗаМОвНиК НавчаННя”
Формулювання замовлення в термінах  

реально вимірюваного необхідного результату

“сПОживач  
НавчальНОГО ПрОдуКТу” 

добровільна участь, усвідомлення  
власних навчальних потреб  

та мотивів

“виКОНавЕЦь”
Конкуренція за замовлення,  

дотримання принципів  
навчання дорослих
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ã з формулюваннями «можливо буде»
ã не описана роль і робота задіяних сторін і їх організа-

цій
ã мета є «десь поза» рамками спільної діяльності сторін 

(не «тут і зараз»)
ã містить прихований зміст
ã є «безкінечним» – з нечітким терміном завершення
ã продукує односторонню залежність/домінантність 

якоїсь із сторін
Щоб перевірити, чи працюватиме контракт на дотриман-

ня якості та результативності навчального процесу, можна 
скористатися кількома критеріями. Добре сформульований 
контракт є:

ã Взаємний/обопільний: враховує потреби та вимоги 
усіх сторін 

ã Надійний (валідний): передбачає обов’язковий роз-
гляд, спільне обговорення та добровільне погодження 
безвідносно до ступеню його формалізації

ã Правомочність прав і обов’язків визнається сторона-
ми 

ã Об’єкт контракту є законним
ã Формальний контракт = безпосередньому, тобто є ке-

рівництвом до дії для кожної із сторін, а не сторон-
ньою вимогою, «мертвим» документом.

у навчальному контракті йдеться про уточнення і погодження 
між сторонами мети навчання, очікуваних результатів, умов, 
вимог і формату проведення, дотримання зобов’язань у на-
вчальному процесі кожною із сторін.
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Приклад укладення навчального контракту  
на програмі РТМ проекту РВР

Програма з «Розвитку тренінгової майстерності» для спеці-
алістів із регіонального економічного розвитку була досить три-
валою в часі – 6 місяців. Учасники – дорослі працюючі люди з 
різних регіонів України. Логістично щоб дістатися до місця про-
ведення семінару кожному з них потрібно, було витратити від 
5 до 17 годин. Організаційно – звільнитися від робочих та до-
машніх обов’язків. Мотиваційно – бути не просто присутнім в 
«хорошій компанії» безкоштовно (це розхолоджує), а генерува-
ти «продукти» (програми, проекти), які в обов’язковому поряд-
ку верифікуються двічі: на навчанні і «в полі».

 Враховуючи вищезгадані обставини «збереження» учас-
ників у програмі, їх мотивації, отримання якісних навчальних 
результатів та продуктів не могло відбутись само собою. Це 
потребувало відповідних кроків. Укладання дієвого контрак-
ту у програмі стало таким критично важливим комплексним 
кроком, оскільки відбувалося в три етапи: під час анонсуван-
ня програми, відбору учасників через анкетування та інтерв’ю, 
узгодження рамок участі і зобов’язань учасників на першому 
модулі програми. Умовою участі учасників стала також нагаль-
на робоча необхідність на місцях у розробці і проведенні на-
вчального курсу. 

Тут, власне, йдеться про практичні дії стосовно дотри-
мання принципу навчання дорослих №1: вимоги (визнача-
ються інституцією або керівниками семінару і погоджуються з 
учасниками). Вимоги і навчальні потреби закладають змісто-
ві рамки навчання, характерною ознакою яких є дуже обмеже-
ний і конкретний зміст, а не широко як в освіті.

Ширше подаємо третій етап укладання навчального 
контракту – узгодження рамок участі (вимог) й зобов’язань 
учасників в рамках програми РТМ. На першому модулі були 
встановлені й обговорені з учасниками умови отримання сер-
тифікату «Про підвищення кваліфікації у сфері навчання до-
рослих для спеціалістів із регіонального економічного розви-
тку». Для цього було необхідно:
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ã бути присутніми на 4-х модулях
ã виконати всі домашні завдання (які стосувалися роз-

робки авторської навчальної програми)
ã скласти тест не менше, як на 70% щодо концепції і за-

сад, методів у сфері навчання дорослих
ã на модулях демонструвати навички з розробки про-

грами і проведення  навчального заходу на модулях
ã представити розроблені програми та результати про-

веденого в «полі» навчання за авторськими начальни-
ми програмами під конкретного замовника. 

Це була складна частина, оскільки учасники здебільшого 
не були готові до таких конкретних і легко вимірюваних, оче-
видних рамок, які потрібно дотримати. Також їх лякала прак-
тична частина «в полі». 

Після цього етапу частина учасників (орієнтовно 15%) ви-
рішила не брати участі у програмі. Такий «природній відсів» 
ми передбачали. Також вважали за потрібне врахувати, що під 
час такої довготривалої програми через різні причини ми втра-
тимо ще приблизно стільки ж учасників. За умови якісно про-
ведених попередніх етапів (способів анонсування програми і 
відбору учасників) це цілком прогнозований результат.

Зате ті учасники, які залишились, стали більш сфокусова-
ними на результат та намагались завершити програму, навіть 
переходячи з групи в групу, долаючи приватні перешкоди, на 
своїх робочих місцях нерозуміння керівників, самостійно зна-
ходячи собі зацікавлених клієнтів та засоби і ресурси для про-
ведення своїх навчальних програм. 

 Тож протягом піврічної навчальної програми сумарний 
відтік учасників склав не більше 30%. (Див. табл. 3.)

Показовим моментом при узгодженні на першому модулі 
стало те, що деякі учасники, пропонуючи встановити «просте» 
правило «використання мобільних телефонів лише на пере-
рвах», обурюючись, відмовлялися дотримуватись його навіть 
на етапі особистого підписання цього пункту: «…це ж лише 
формальність…». Це свідчить як про сталі стереотипи в укла-
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данні контрактів, так і у дотриманні домовленостей в ціло-
му. А оскільки ми працюємо спільно, то для ефективності цієї 
спільної роботи ми вимушені присвячувати час на погоджен-
ня навіть «простих» правил. Бо навіть те, що «само собою зро-
зуміле», виявляється «само по собі не працює» – треба доклас-
ти зусиль.

Навчання дорослих – процес добровільний (бо інакше це 
взагалі не доросле і не навчання). Ця добровільність має ґрун-
туватися на повному розуміння власних зобов’язань, на влас-
них вигодах від їх дотримання: «Можливо, мені не заважає 
ефективно вчитись, коли мені телефонують в аудиторії (хо-
ча, це ілюзія), але коли телефонують іншому мене це відволі-
кає, заважає фон розмови», тож дотримуватись необхідно обо-
пільно. І це не послуга тренерові – собі. Тренерам же – варто 
пам’ятати, що вони не лише учасники угоди, а ще й приклад у 
її дотриманні.

укладання сторонами такого роду контракту, а особливо його 
узгодження, звичайно ж, вимагає часу і зусиль, але він дає мож-
ливість уникнути ситуації, коли «одні роблять вигляд, що вчать-
ся, а інші, що вчать», а треті, що за це платять. в результаті ні од-
на із сторін не отримує бажаних реальних результатів.

 Група  На початку Жін/чол Завершило Жін/чол Викладачів Працівників Ротація між групами
      ВНЗ, ЦППК ОДВ, ОМС, НУО,   вибуло         прибуло
       МС і бізнесу 

 гр. 1  17 14/3 11 8/3 6 5  3   

 гр. 2  17 16/1 13 12/1 9 4  1    3

 гр. 3 18 11/7 16 11/5 7 9   2 

 гр. 4  15 11/4 10 8/2 5 5  2 1  

 всього 67 52/15 50 39/11 27 23  

Табл. 3.  динаміка кількісного складу учасників програми рТМ

КільКіСть ОСіб
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Основні мотиви участі дорослих у навчанні
Наша практика в навчальних програмах для дорослих до-

зволяє виокремити з озвучуваних ними мотивів участі в на-
вчанні наступні базові:

ã отримати сертифікат, диплом для розвитку в кар’єрній 
площині, престижу на ринку праці, навіть якщо саме 
навчання як таке не цікавить 

ã побути в певному середовищі для знайомства і обміну 
досвідом, які можна швидко конвертувати в інші ре-
зультати

ã навчитись «чомусь потрібному» і тому, що можна 
швидко втілити в життя

ã отримати натхнення і задоволення від спікерів, викла-
дачів, тренерів для підвищення мотивації до власних 
досягнень.

Зміщення акцентів лише на один з цих мотивів призво-
дить до перекосів стосовно практичних навчальних резуль-
татів – вони стають зовсім формальними і тому часто непо-
трібними. В ситуації акценту на задоволення учасників самим 
навчальним процесом, все перетворюється в «розвагу» , що в 
кінцевому рахунку, теж призводить до зниження якості ре-
зультату, корисного в застосуванні на практиці, або навіть йо-
го імітації. 

Не секрет, що неврахування цих мотивів у комплексі при-
зводить до того, що про післядипломне навчання у висловлю-
ваннях його учасників звучить наступне:

ã «документ – головне» (отримання формального доку-
менту, в принципі, для цього не обов’язково вчитися)

ã «потусувати» – просто розвага
ã «теоретики, нам не підмога…» про викладачів
ã втрачений час, бо «google» знає більше…».

Мотиви «замовників» бувають різними: від «утилізації гро-
шей на навчання», «підтримання духу в організації» до отри-
мання фахівців, готових до виконання конкретних завдань.
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Так само як і мотиви «виконавців»: від «відчитати години» 
до «розвитку конкретних знань і вмінь, навичок в учасників, 
ставлення».

Ми сконцентруємося на варіанті, коли всі сторони сфоку-
совані на отриманні конкретних вимірюваних (не оцінками, а 
демонстрацією знань та вмінь, ставлення) навчальних резуль-
татів, які тісно корелюються з потребами «учасників» та запи-
том «замовників». 

Як враховувались навчальні потреби учасників РТМ 
проекту РВР

Без врахування навчальних потреб дорослих учасників 
неможливе укладання дієвого контракту. В цій частині про-
грами реалізовувалось дотримання принципу навчання до-
рослих №1 – процес зорієнтований на навчальні потреби 
учасників. 

Потреби учасників визначались і уточнювались у кілька 
етапів упродовж всього курсу. Перед навчанням за допомо-
гою анкети, на початку першого модуля було визначено час 
для ідентифікації і збору безпосередніх очікувань учасників 
від усієї програми. На питання «Що я хочу знати, вміти, зміни-
ти після проходження програми?» учасники спочатку індиві-
дуально фіксували свої потреби, а потім озвучували і це було 
зафіксовано в загальний перелік.

Така наскрізна робота, дала кілька результатів:
ã учасникам – усвідомити за чим вони сюди йшли, що 

можна отримати
ã учасникам і тренерам – зрозуміти, хто «потрапив не 

туди» і вирішити чи залишися, впевнитися, що вони в 
потрібному місці з потрібними людьми (що підвищує 
мотивацію)

ã тренерам – конкретизувати акценти програми в рамках 
тематик, зорієнтуватись у рівні навчальних потреб.

Також на початку кожного наступного модуля ми уточню-
вали потреби учасників у рамках тематики модуля. Від модуля 
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до модуля маємо динаміку таких очікувань: щоразу вони ста-
вали усвідомленішими, конкретнішими, а значить, збільшува-
ли мотивацію і ймовірність їх задоволення/досягнення. Як у 
казочці «Червоненька квіточка»: «Якщо знаєш, що шукаєш – 
як тут не знайти, а як знайти те, чого не знаєш?»

Як видно з табл. 4, частина очікувань (вони озвучувались 
на 1-ому модулі), були дещо загальними і розмитими, частко-
во не стосувались програми. Очікування другого модуля стали 
конкретними і сфокусованими. Що можна порівняти нижче. 

Завершення цієї роботи відбулося на закінчення остан-
нього модуля. Всі попередньо сформульовані переліки очіку-
вань були розвішені в аудиторії і учасники мали змогу до них 
повернутись. Крім того, на цей момент учасники вже озвучили 
і склали перелік досягнутих результатів у програмі (прикла-
ди подані в табл. 4). Таким чином учасники перевірили, що 
справдилось що – ні, де результати перевершили очікувані, де 
ще треба попрацювати.

На ПОчаТКу ПрОГраМи
z	 Отримати знання та навички з теми  

«Економічний регіональний розвиток»
z	 внесок у вирішення проблем регіонального 

розвитку, підвищення викладацької  
майстерності

z	 Нові знання та можливості підвищення  
економічного стану Запорізького регіону

z	 розширення тематичної спроможності  
в навчанні державних службовців.  
сприяння регіональному розвитку

z	 Знання і досвід з регіонального  
економічного розвитку

z	 Тренерські навички і знання
z	 Підвищення освітнього та професійного  

рівня

На ПОчаТКу друГОГО МОдуля
z	 вміти визначати цільову аудиторію
z	 Навчитись тримати увагу аудиторії
z	 Навчитись надавати інформацію  

щоб вона запам’ятовувалась
z	 як оцінювати ефективність НЗ
z	 як керувати аудиторією під час спірних  

питань
z	 відповісти: чи зможу я стати тренером
z	 розробити власну програму
z	 Навчитись досягати результату тренінгу  

(сухий залишок)
z	 вміти мотивувати аудиторію
z	 вміти знаходити баланс теорії та практики
z	 Навчитись враховувати гендерні аспекти

Табл. 4. Приклади очікувань/навчальних потреб озвучених учасниками на програмі рТМ
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Розділ 3 

уявлення про мету, завдання,  
очікувані результати, змісти  
навчальних заходів для дорослих

Навчальні сфери особистості, в яких можливе  
досягнення навчальних результатів

У нашій системі надання навчальних послуг різних рівнів 
вважається чомусь, що чим більше знань, тим краще. Краще 
кому і для чого? Для практики досягнення робочих результа-
тів – ні, для легкості перевірки – іноді. Об’єм пропонованої ін-
формації настільки великий, що її засвоєння стає неможливим 
(зрештою і її до цільність під питанням), а перевірка стає умов-
ною.

В основному наш попередній навчальний досвід акцен-
тований на знаннях, часто нерелевантних нашій діяльності, а 
розвиток вмінь і навичок залишається практично без уваги. 

Але поруч зі знанням є також емоції, ставлення, позиції, 
навички, як навчальний результат, так і збудник самого на-
вчального процесу. І для того, щоб навчальний ефект став ді-
євим, необхідно, щоб навчальні результати покривали всі три 
навчальні сфери особистості: когнітивну, психомоторну, цін-
нісну за Бенджаміном Блумом (B. Bloom) (див. рис. 4).

 Незаперечним є факт, що в кожній навчальній ситуації 
ми вчимося в усіх трьох сферах, тільки питання чого саме ми 
вчимося?

ПРИКЛАД: Уявімо ситуацію, коли на екзамені слухач спи-
сує «щось»… Те, чого він навчиться в кожній із трьох сфер: у 



44

НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

когнітивній – можливо, запам’ятає щось з того змісту який спи-
сує; у психомоторній – вміння непомітно заглядати до книги, 
швидкість реакції; в афективній – ставлення до правил (пору-
шувати можна і це результативно). У нас толерантно ставлять-
ся до списування, говорячи про те, що: «хоча б будуть знати те, 
що списали». А що потім робити з навчальними результатами 
інших двох сфер, які мають здатність накопичуватись. Зали-
шається «щиро» дивуватись, чому в країні так тотально не до-
тримуються ні правил дорожнього руху, ні законів. 

Тож плануючи навчальний захід, кожну навчальну ситу-
ацію, слід «спроектувати» те, як вона впливатиме на можливі 
результати, які виникнуть в кожній з цих сфер. 

Тому, крім окреслення загальної мети та тематик програ-
ми, ми, плануючи курс, маємо чітко сформулювати необхідні 
завдання і відповідні до них результати. (Тут знову можна про-
вести паралелі з проектним менеджментом). 

Наведемо кілька конкретних прикладів визначення за-
вдань/результатів в усіх трьох сферах.

Навчати знань – найпоширеніший досвід. Велику части-
ну формального і неформального навчання, що відбувається 

ЦІННОсТІ,
сТавлЕННя 

 відчувати

вМІННя,
НавичКи

поводитися

ЗНаННя 
 думати

аФЕКТивНа

ПсихОМОТОрНа КОГНІТивНа

дієвість

Рис. 4. Навчальні сфери особистості (B. Bloom)  
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в усьому світі, орієнтовано на навчання знань, починаючи від 
простої арифметики і закінчуючи темою розробки навчальних 
завдань. З усіх трьох типів навчання найлегше виміряти на-
вчання знань.

ПРИКЛАД: «По закінченні курсу учасники зможуть пере-
лічити й описати критерії, використані під час складання на-
вчальних завдань, без допомоги своїх записів».

Завдання чітко описує, що зможуть виконати учасники, і 
результат легко виміряти. Якщо під час тестування учасники 
не зможуть перелічити й описати критерії, це означає, що за-
вдання не виконано.

Навчати поведінки/умінь – трудомістке і часомістке за-
вдання. Навчати поведінки важче, ніж навчати знань, оскільки 
в багатьох випадках від дорослих учасників вимагається змі-
нити те, як вони вже щось роблять. Наприклад, якщо викладач 
завжди використовував лише лекції, йому може бути важко 
для емпіричного навчання застосовувати відповідні методи, 
які дозволяють учасникам розвинути нові вміння. Та все-таки 
нового способу поведінки можна навчити і його можна вимі-
ряти.

ПРИКЛАД: «Після закінчення курсу учасники зможуть: 
вести заняття, дотримуючись використання емпіричного на-
вчального циклу, без допомоги тренера».

Застосування певних способів поведінки й умінь теж зро-
зуміле і надається до спостереження. Однак, навчаючи по-
ведінки, нові уміння необхідно спостерігати також з плином 
часу, щоб упевнитися в тому, що людина не повертається до 
старого способу поведінки.

Навчати ставлення – найважче з усіх трьох типів навчан-
ня. Наше ставлення до будь-чого розвивається на підставі по-
гляду, що є «правильним». Для того, щоб людина змінила свої 
переконання, їй необхідно довести, що новий погляд має свої 
переваги. Учасники навчання мають повірити, що існує дійсно 
кращий спосіб. Якщо людину переконати, що погляд, якого во-
на зараз дотримується, є неточним чи неповним, вона свідомо 
вирішить змінити свою думку і ставлення.
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ПРИКЛАД: «Беручи до уваги завдання навчального курсу, 
учасники вирішать провести заняття, враховуючи компоненти 
гендерного підходу до навчання».

Навчання ставлення можна спостерігати і легко виміря-
ти протягом навчальної програми. Проте, ставлення, як і по-
ведінку, необхідно спостерігати у часі, щоб упевнитися в тому, 
що людина використовує своє нове ставлення, розв’язуючи те 
чи інше завдання.

Наскільки критично формулювати та узгоджувати  
завдання/результати в навчанні дорослих

Саме усвідомлення та ідентифікація очікуваних результа-
тів навчання, а як наслідок – формулювання мети і завдань для 
нього (власне в такому порядку), є необхідною ознакою дорос-
лого навчання.

Їх чітке розуміння і узгодження між сторонами, задіяни-
ми в навчальній ситуації, визначає рамки навчального проце-
су і, таким чином, стає частиною навчального контракту.

Для прояснення намірів, учасників ознайомлюють із про-
понованими завданнями програми до початку і/або на самому 
початку роботи в усній і письмовій формі. Такі кроки також 
дозволяють зробити уточнення потреб сторін навчання, узго-
дити їх між собою та підвищити заангажованість учасників за 
умови, якщо є преважне співпадіння. 

Іноді буває, що дехто з учасників з’ясує для себе, що він/
вона помилково «не туди» потрапили, та це не менш корисний 
результат цього кроку, бо дозволяє уникнути такого непорозу-
міння і втрати часу, ресурсів на пізніших етапах навчального 
процесу.
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Як формулювати навчальну мету і завдання
Знову звертаючись до паралелей з проектним менеджмен-

том, корисним кроком для всіх задіяних сторін навчальної си-
туації є формулювання мети.

Мета навчання (навчального заходу) – це загальне твердження 
про наміри, які ґрунтуються на визначених вимогах замовни-
ка і потребах учасників у навчанні в заданих часових та фор-
матних рамках.

ПРИКЛАД: «Розвинути знання і навички учасників з роз-
робки та проведення навчальних програм для дорослої ауди-
торії з використанням інтерактивних методів навчання через  
розробку і апробацію для реального замовника».

У цій частині суттєво дотриматись другої частини прин-
ципу навчання дорослих №1: характерною ознакою такого 
навчального процесу є обмежений зміст. 

Через, як правило, дуже обмежений час, який дорослі лю-
ди можуть присвятити навчанню, в рамках мети змісти (теми) 
програми обираються лише ті, без яких неможливе її досяг-
нення. 

Ось тут велика пастка для розробників і викладачів (тре-
нерів) програм. Кількість змістів і інформації не підпорядко-
вується звичному «чим більше, тим краще», а відповідально-
му «лише ті змісти, які необхідні для досягнення результатів 
у безпосередній практиці учасників». Відповідальному – бо це 
дуже відповідально – що пропонувати учасникам, а від чого 
відмовитись, навіть якщо це цікаво і входить в рамки дисци-
пліни. Але пам’ятаймо: в дорослому навчанні не є метою охо-
пити предмет повністю (ми не вивчаємо дисципліну як в осві-
ті), ми – покращуємо практику. 

ПРИКЛАД: (стосується прикладу вище сформульованої 
мети – чотири тематичні блоки):

1. «Засади і принципи навчання дорослих»
2. «Структура і методи навчального заходу в освіті дорос-

лих»
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3. «Динаміка навчальних груп та робота з важкими учас-
никами і учасницями»

4. «Оцінка навчальних заходів та їх презентація».
В рамках тематик ми формулюємо конкретні вимірювані 

завдання.

Завдання – це тактичні елементи мети. вони викладаються 
зрозумілою, недвозначною, конкретною і точною мовою. во-
ни конкретизують, що зможуть робити учасники після закін-
чення кожної стадії навчального процесу. Це важливо під час 
оцінювання навчання, коли досягнуте порівнюється із запла-
нованим.

Навчальне завдання складається з трьох елементів: резул-
тати, умови, стандарти.

Результати – це поведінка, що повинна з’явитися після за-
кінчення навчання, опис якої розпочинається фразою: «Після 
закінчення програми учасники зможуть...».

ПРИКЛАД: «учасники зможуть обирати навчальні мето-
ди відповідно до запланованих результатів, враховуючи кроки 
емпіричного навчального циклу».

Умови - це обставини, у яких мають місце результати, що 
повинні бути чітко визначені. 

ПРИКЛАД: «під час розробки програми», «не використову-
ючи навчальні матеріали», «у реальних умовах роботи» тощо.

Стандарти –очікуваний рівень досягнень у плані якості, 
точності, кількості чи інших факторів, що стосуються роботи. 

ПРИКЛАД: «з дотриманням вимог до проведення обра-
ного методу», «з точністю 98 відсотків (чи іншою точністю)» 
тощо.

Завдання мають бути написані таким чином, щоб уникну-
ти двоякого тлумачення. 

Оскільки завдань є цілий ряд і вони чітко співвідносяться 
з очікуваними результатами навчання та стосуються конкрет-
них навчальних сфер особистості, корисною є їх структуриза-
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ція. Структуризацію рівнів навчальних результатів запропону-
вав Бенджамін Блум (B.Bloom) (Рис. 5). Як бачимо, результати, 
які стосуються знань, на які переважний акцент роблять укра-
їнські надавачі навчальних послуг, знаходиться на найнижчо-
му з рівнів навчальних результатів.

ОЦІНКа

сиНТЕЗ

аНалІЗ

ЗасТОсуваННя

рОЗуМІННя

ЗНаННя

верхній 
рівень

Рис. 5. Таксонометрія навчальних завдань: структура рівнів результатів навчання (B.s.Bloom)

визначення мети та завдань навчання в цілому та окремих за-
нять прямо співвідносяться з рівнем планованих навчальних 
результатів і є орієнтиром не лише у змістовому наповненні 
курсу, але й у виборі формату і методів його викладання. Також 
це є корисним «мірилом» в оцінці результатів навчання.
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Приклади навчальних результатів учасників РТМ проекту РВР

Вище ми навели приклади формулювання мети та завдань. 
Нижче ми пропонуємо перелік результатів озвучених учасни-
ками по завершенні програми РТМ (табл. 5). Учасникам бу-
ло запропоновано дати відповідь на таке запитання: «Три ре-
чі, яких я навчилась/навчився на курсі РТМ?». В переліку 
з’явилися результати в усіх трьох сферах: знання, навички, а 
також у ставленні та принципах щодо підходів у навчанні до-
рослих. Частину переліку відповідей наводимо нижче (зали-
шені спонтанні формулювання учасників). 

    ЗНаННя
z	Психологічні аспекти навчан-

ня дорослих ( метод «рефлек-
сія»)

z	Метод «ділової гри»

z	розробка програми НЗ

z	розкладка НЗ за сферами Блу-
ма

z	важливість в роботі з дорос-
лою аудиторією: озвучувати 
очікування; враховувати до-
свід учасників

z	Тайм-менеджменту  
у програмі

z	Принципи навчання  
дорослих

z	Технології розробки програм

z	Методи роботи в групах

z	Методи навчання

z	розуміти помилки у постанов-
ці цілей і завдань НЗ

z	розуміти  розподіл часу в НЗ, 
відчувати реальність

     НавичКи
z	робити фліп-чарт на дверях

z	адаптувати програму  
під необхідний час 8 год.- 
4 год.-2 год.

z	виводити учасників з ролі

z	Застосування рефлексії як ак-
туалізації на початку НЗ

z	Отримала навички роботи  
з аудиторією

z	Провела свій перший тренінг

z	створення тренерської  
мережі

z	Користуватись фліп-чартом та 
маркерами (стало звичкою)

z	Працювати з важкими учас-
никами, такі є зазвичай  
в аудиторії

z	вдосконалили практику  
публічного виступу

z	Маю розроблену програму НЗ

z	систематизувати роботу  
в групах

    ЦІННОсТІ/сТавлЕННя
z	думати українською

z	Мислити ширше щодо теми 
«Індустріальні парки»

z	Тренерська робота – це моє

z	відкритості у спілкуванні 

z	Отримала емоційну  
підтримку від колег

z	впевненіше проводити НЗ

z	Змінилось ставлення до того, 
хто може стати тренером 

z	Цінувати та розуміти значен-
ня професійного спілкування

z	важливості зворотного 
зв’язку

z	важливості збору очікувань і 
роботі з ними

z	Залучати учасників до обміну 
думками – це не є втрата  
часу

Табл. 5.  Приклади  досягнень, озвучені учасниками програми рТМ
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уявлення про навчальні стратегії  
та методи

Все нове – «старе»:  навчальні методи 
В рамках проведення навчальних програм часто можна 

зустріти вислови: «нові методи викладання, інтерактивні ме-
тодики» стосовно застосування тих видів начальної діяльнос-
ті, які не є лекцією. А ще, якщо ці види навчальної діяльності 
мають у назві іноземне слово, то це вважається вже дуже «іно-
ваційно». Хоча, якщо ближче придивитись до цих методів, то 
вони давно відомі, і навіть колись застосовувались, чи засто-
совуються, але вкрай рідко та іноді без дотримання вимог до 
застосування. 

З наведеного у табл. 6 переліку видно, що це потужний 
ресурс. Але його використання в наших умовах можна назвати 
дещо «інфантильним». Це відбувається через ряд причин. Час-
то ці методи вимагають:

ã Від тренера (викладача) ретельного їх добору відпо-
відно до навчальних завдань, можливостей програми 
і учасників 

ã Більше часу на їх застосування
ã Додаткових зусиль і ресурсів організаторів навчання
ã Компетентності тренера (викладача) у знанні мето-

ду: для чого і коли можна застосовувати кожен метод і  
дотриманні самого методу

ã Додаткових зусиль тренера (викладача) щоразу для 
нової групи, навіть якщо програма та сама
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ã Готовності тренера (викладача) до відкритої взаємодії 
з групою: не лише комунікації в напрямку від тренера 
до учасника, а й у зворотному

ã Компетентності тренера (викладача) не лише в озву-
чуванні знань, а й у процесах керування динамікою 
групи

ã Відповідальності тренера (викладача) за досягнення 
різного рівня результатів навчання за Блумом, а не ли-
ше рівня знань

ã Відповідальності тренера (викладача) за обмеження 
кількості теоретичних тем для можливості опрацю-
вання їх на рівні практики.

Інтерактивна лекція
Запитання-відповіді

Обговорення, дискусія
Провокаційні запитання

Кейси навчальні, реальні
рольові ігри

ділові ігри
симуляції

Тестування
Мозковий штурм

Панельна дискусія
Метаплан
рефлексія

робота в малих групах
Криголам

читання
Інсценізація

Перегляд кінофільму,  відеозапису
Панельна дискусія
Прослуховування аудіозапису
Презентація
Комп’ютерні симуляції
Тест/анкета
Мозковий штурм
Індивідуальні проекти
Континіум
Навчаючи вчусь
акваріум
Творча праця
рольові ігри
Групові проекти
Інтерактивне відео
дискусія в малій групі
дискусія у великій групі

Табл. 6.  Малий перелік навчальних  методів

НавчальНІ МЕТОди
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використання інтерактивних навчальних методів іноді збіль-
шує час, і в «рази» відповідальність та зусилля тренера (викла-
дача), зрештою і учасників, як на етапі підготовки навчання так 
і під час самого її проведення.

Не дивно, що в практиці надання навчальних послуг в 
Україні спостерігається стратегія уникнення застосування цих 
так званих «нових» методів.

але кожен раз, розмірковуючи над цими «жертвами», па-
м’ятаймо про основне питання стосовно навчання: «який ре-
зультат нам потрібен за витрачені зусилля, час та гроші?»

 

рис. 6. відсоток засвоєння матеріалу відповідно до обраної методики

 

5% лЕКЦІя

10% чиТаННя

20% ПЕрЕГляд вІдЕО, ОБраЗу

30% дЕМОНсТраЦІї  ЗраЗКІв,
 ЕКсПОНаТІв,  дІй

50% дисКусІї, ОБГОвОрЕННя: 
в Парах, Малих І вЕлиКих ГруПах  

75% НавчаННя дІєю: виКОНаННя ЗавдаНь, 
НавчальНих ПрОЕКТІв, Та їх ПрЕдсТавлЕННя

90% ЗасТОсуваННя в рЕальНих уМОвах, НавчаННя ІНших
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Навчання дорослих акцентоване на розвиток у учасників вмінь 
та практичних навичок і необхідної і достатньої для цього інфор-
мації (власне у такій послідовності) з метою їх безпосереднього 
та негайного застосування в робочому середовищі.

Зв’язок між методами і результатами
Неможливо визначити цінність навчального методу само-

го по собі, без його зв’язку із очікуваними результатми курсу.

Метод викладання можна вважати «добрим» тоді, коли він спри-
яє досягненню навчальних результатів у навчальній сфері осо-
бистості відповідно до завдань курсу. 

Розробляючи план проведення заняття, ми маємо розу-
міти, які види навчальної діяльності відповідають різним на-
вчальним завданням (табл. 7). Також вирішити, що є головним 
у завданні: зміна знань учасників, їхнього ставлення, поведін-
ки чи розвиток умінь? 

Знання
Для набуття знань, розуміння (концепцій, ідей, фактів і 

т.п.) інформацію слід подавати тому у ясній, чіткій формі, при 
цьому учасникові забезпечується зворотний зв’язок на випа-
док, коли йому треба буде перевірити своє розуміння цієї ін-
формації. Інакше, не варто очікувати правильного засвоєння 
матеріалу.

Для передачі інформації, є найпоширеніший в українській 
практиці метод – лекції. Правда, варто пам’ятати, що після 20 
хвилин увага слухачів суттєво падає, а ефективність цього ме-
тоду вказана на рис. 6. Тому корисними можуть стати такі ко-
рисні і динамічніші модифікації цього методу: симпозіуми, під 
час яких учасники одержують можливість поставити запитан-
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ня ораторові; теле- і відеофільми; аудіозаписи; та читання з по-
дальшим обговорення основних акцентів матеріалу, презента-
ції, демонстрації.

Поведінка
Зміна здатності людини робити щось конкретне вима-

гає дії і зворотного зв’язку стосовно її успіху чи невдачі. Дові-
датися про те, як водити машину, можна, прочитавши книгу, 
але навчитися її водити можна тільки за допомогою практики, 
оцінки її результатів і повторення практики.

Методи, у яких учасники безпосередньо діють, застосову-
ють, апробовують щось, а також використовуються відео чи 
аудіозаписи того, що роблять учасники, допомагають удоско-
налити уміння. Аналіз виконаних процесів, допомога спосте-
рігачів, тренувальні заняття, критика і рольові ігри також ко-
рисні, як і будь-який інший метод, що передбачає виконання 
конкретного завдання, а також негайний аналіз ефективності 
поведінки.

ставлення
Якщо необхідно змінити ставлення, доречно використо-

вувати роботу в малих, неформальних дискусійних групах, 
де окремі учасники не будуть почувати себе невпевнено. Змі-
на ставлення виявиться настільки довгостроковою, наскільки 
учасники відчуватимуть важливість і цінність своєї роботи в 
цих групах.

Методи, які допомагають змінити ставлення: інтерв’ю, ко-
ли один учасник уважно вислуховує думку іншого з приводу 
якої-небудь проблеми чи знайомиться з його ставленням до 
неї, обговорення в парах, а також рольові ігри. Рольові ігри мо-
жуть бути особливо корисними, оскільки так учасники в дії 
випробовують нове ставлення, не побоюються і відчувають 
підтримку інших членів навчальної групи.

Найкращими методами, що дозволяють впливати на дії 
учасників після закінчення навчання є групові дискусії і гру-
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пове прийняття рішень із приводу здійснення конкретних дій 
на робочому місці. Також ефективними є як колективне, так 
і індивідуальне планування, розробка і виконання проектів, 
після чого учасники доповідають групі з метою одержання її 
підтримки.

На певній стадії розробки наівчального заходу перед викла-
дачем постає таке запитання: «Який метод слід використати?»

Фундаментальним критерієм у виборі методів навчання має 
бути відповідність цього методу завданням курсу і рівню очіку-
ваних результатів.

  НАВЧАЛьНИй МеТОД НАбуТТЯ РОЗВИТОК ЗМІНА
    ЗНАНь уМІНь СТАВЛеННЯ

 Прослухати лекцію +  
 Подивитись демонстрацію +  
 читання +  
 Групова дискусія +  +
 Навчальні ситуації (case) + + 
 Інтерактивне відео +  +
 рольові ігри  + +
 Групові проекти + + +
 Перегляд кінофільму відеозапису +  +
 Панельна дискусія +  +
 Прослуховування аудіозапису +  
 Презентація  + 
 Комп’ютерні симуляції + 
 Метаплан  +  +
 Криголам   +
 рефлексія   +
 Тест/анкета +  
 Мозковий штурм +  
 Індивідуальні проекти + +

Табл. 7. Зв’язок між навчальними методами і результатами
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Зв’язок між навчальними методами та специфікою  
сприйняття учасників

Методи можна уявити як дороги, що прямують до міст 
(завдань), а навчальні матеріали (наочні матеріали, тексти на-
вчальних прикладів, описи рольових ігор) – як матеріали, яки-
ми викладено ці дороги.

Можливо, учасникам необхідно буде скористатися кіль-
кома дорогами (а викладачам, тренерам запропонувати), щоб 
дістатися до якогось пункту призначення. Стилі засвоєння ма-
теріалу учасниками відрізняються поміж собою так само, як 
основні сфери особистості у яких досягаються навчальні ре-
зультати. Можна виокремити людей на тих, кому подобається 
в першу чергу вчитись через:

ã думання, спостереження
ã власні відчуття, почуття
ã дії.

Деякі люди здатні швидко засвоювати нове, беручи участь 
в обговоренні, виконанні завдань (ті, кому подобається роби-
ти та думати). Інші швидше та якісніше навчаються за допомо-
гою лекцій (ті, кому подобається думати і спостерігати). 

використання різноманітних навчальних методів забезпечує 
залучення різних категорій учасників до навчальної діяльності.

Пригадайте щось, чого ви навчились за останній рік. Для 
того щоб цього навчитись, в який спосіб ви діяли спочатку: 
розмірковували над інформацією в книгах, інтернеті тощо, чи 
зразу спробували це зробити, а потім вже шукали додаткову 
інформацію для того, щоб це вийшло належним чином? Чи 
в першу чергу обговорили це з професіоналами у цій справі, 
просто колегами, знайомими? Зазвичай, щоб чогось навчитись 
потрібно зробити всі ці кроки, але перший з них ми обираємо 
відповідно до особливостей нашого сприйняття. Це дозволяє 
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нам увійти в процес навчання у найефективніший для нас спо-
сіб і стати його активними дійовими особами. 

багатокритеріальне завдання для тренера:  
вибір навчальних методів

 Відповідність навчальних методів до завдань та їх послі-
довність значною мірою визначають ефективність та резуль-
тативність навчання дорослих. Для досягнення результатів 
у всіх трьох навчальних сферах особистості (знання, вміння, 
ставлення) дієвим є варіант підбору відповідних методів для 
кожного з кроків навчального циклу Колба. Якщо завданням 
тренера (викладача) є лише знання, чи приклад, лише вміння і 
навичка, то комбінація методів буде різна. 

Іноді, навіть за умови ідентичних навчальних завдань, але 
через специфіку динаміки групи, чи часових обмежень трене-
ру знову і знову необхідно моделювати сценарій заняття. Йому 
потрібно щоразу відповісти собі на питання: «Яка комбінація 
(послідовність) методів в даній ситуації  дасть змогу учасни-
кам (а не тренеру!) ефективно досягнути очікуваних навчаль-
них результатів?».

Обрання методу – не просте завдання, оскільки визначаєть-
ся цілим комплексом аспектів, які необхідно враховувати, щоб 
метод спрацював належним чином. 

Для цього тренеру (викладачу) важливо відповісти собі на 
ряд запитань стосовно деяких аспектів навчання, перерахова-
них у табл. 8.
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ЗАПИТАННЯ
чи працює даний метод в тій сфері навчальних результатів, яка визна-
чена завданням?
яку кількість повторень  методу чи комбінацію методів треба обрати, 
щоб досягнути необхідного стандарту завдання?
чи дозволяє даний метод забезпечити максимально активну участь?

чи дозволяє даний метод залучити учасника до пошуків розв’язання 
проблеми, чи йому просто повідомляють готову відповідь?
чи дає даний метод можливість випробувати нові уміння чи стиль по-
ведінки?
чи є даний метод новим джерелом інформації з приводу роботи, пове-
дінки чи  ставлення  учасника і для учасника?
чи дозволяє даний метод застосувати нові знання/поведінку/ставлення 
в реальній життєвій ситуації (наприклад, на робочому місці)?
чи відображає даний метод реальні проблеми і потреби учасника?
чи дозволяє метод підтримувати необхідний рівень пов’язаної з ним на-
пруги, але при цьому не стає занадто складним і “страшним” для учас-
ника, так, що той відступає перед ним?
чи допомагає метод у досягненні декількох цілей одночасно?
чи закріплює метод той матеріал, що був вивчений раніше?
чи знає викладач, як проводити даний метод? чи почуває він себе на-
стільки впевнено, що може виявити гнучкість?
чи має необхідні засоби щоб застосувати  даний метод?
чи є спосіб подолати недоліки даного методу в даній ситуації?
чи дозволяє наявний час застосувати той чи інший метод цілком вико-
навши всі елементи емпіричного навчального циклу Колба – від діяль-
ності, аналізу, узагальнення і застосування; 
чи входить даний метод в логічну послідовність,  де наступний буде ви-
конувати роль чергової стадії навчального циклу?
чи відповідає рівень складності матеріалу рівню розвитку групи і рів-
ню знань учасників; іншими словами, чи не проводиться даний метод 
занадто рано, чи не є він занадто простим, чи не занадто активно залу-
чаються учасники і т.п., беручи до уваги той обсяг знань чи інформації, 
якими вони володіють?
чи не занадто часто використовувався даний метод? Може, викладачу 
потрібно використати якийсь інший метод для урізноманітнення чи для 
чого, щоб відповідати іншому стилю засвоєння матеріалу?

АСПеКТ   НАВЧАННЯ

відповідність методу до рів-
ня необхідних результатів

Необхідний рівень актив-
ності учасника
Зворотний зв’язок  
і  осмислення

вплив  на практику учасни-
ка і почуття безпеки 

врахування комплексності 
навчальних завдань

упевненість викладача 
у застосуванні методу

Послідовність, в якій 
застосовуються методи

Табл. 8. аналіз відповідності обраного методу до навчальної ситуації
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Переваги і обмеження деяких навчальних методів
 Кожен метод, сам по собі, не є ні «добрим», а ні «поганим». 

Він стає таким або іншим тільки стосовно актуальної навчальної 
ситуації: завдань навчання, часових рамок, специфіки учасників 
тощо. Одним з критеріїв для обрання методу є аналіз переваг і 
недоліків методу (табл. 9) у зв’язку з відповідним завданням.

z	Прямий та логічний спосіб 
презентації фактичного ма-
теріалу

z	Може представляти досвід, 
який надихає 

z	Застосовується для великих 
груп 

 ПеРеВАгИ НАВЧАЛьНОгО ОбМежеННЯ НАВЧАЛьНОгО РІВеНь ПОПеРеДНьОї 
 МеТОДу МеТОДу ПІДгОТОВКИ ДЛЯ ЗАСТОСуВАННЯ
    ОбРАНОгО МеТОДу

лЕКЦІя

z	Необхідними є високо роз-
винуті навички публічного 
виступу

z	аудиторія має пасивну роль
z	результати навчання важко 

виміряти
z	Одностороння комунікація

z	Мають бути чіткі інструкції  
і підведення підсумків

z	Ефективність пов’язана із 
часовими рамками та напо-
вненістю змісту

z	чи відповідає зміст конкрет-
ній аудиторії?

z	включає приклади та анек-
доти

лЕКЦІя З дисКусІєю

z	Залучає учасників та учас-
ниць, одразу після лекції

z	учасники та учасниці можуть 
ставити запитання, просити 
про уточнення та ставити під 
сумнів окремі твердження 

z	лекція може доповнюватись, 
змінюватись під впливом 
дискусії 

z	часові рамки можуть об-
межити можливості дискусії

z	Ефективність пов’язана із 
відповідністю поставлених 
питань і проведених диску-
сій

z	Потребує гнучкості від трене-
ра щодо швидкої зміни «ін-
струментів» (засобів)

z	Тренер має бути готовим 
дозволити учасникам та 
учасницям ставити питання 
впродовж лекції

z	Тренер має передбачити 
можливі складні запитання 
і заготувати відповіді на них 
заздалегідь

z	Тренер має вміти вести дис-
кусію

МОЗКОвий шТурМ

z	вправа на активне слухан-
ня, яка сприяє креативному 
мисленню та збору ідей

z	Заохочує повну участь – всі 
ідеї є прийнятними і важли-
вими

z	Може бути не сфокусованим
z	Потребує жорстких часових 

рамок – 5-7 хвилин
z	учасники та учасниці мо-

жуть зіткнутись із складністю   
абстрагуватись від відомої 
їм реальності

z	Тренер обирає проблемне 
питання та формулює його

z	Тренер має бути готовим 
втрутитись коли процес без-
надійно «скочується донизу»
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z	Формується з досвіду та ді-
яльності групи

z	створюється дух співпраці
z	Нова ідея запалюється інши-

ми ідеями 

z	якщо  немає відповідного 
рівня управління процесом – 
породжує критицизм та нега-
тивні оцінки

z	Цінність процесу для учасни-
ків та учасниць тісно співвід-
носиться з рівнем їхньої зрі-
лості

вІдЕОМаТЕрІали Та ЕлЕКТрОННІ ПрЕЗЕНТаЦІї 

z	Цікавий спосіб за презен-
тувати зміст навчання або 
проблемні питання 

z	Привертає та утримує увагу 
групи 

z	виглядає професійно 
z	стимулює дискусію 

z	Може підняти цілу низку про-
блемних питань, які важко 
звести до сфокусованої дис-
кусії

z	дискусія може не викликати 
повної участі

z	Більш ефективний, коли по-
єднати із дискусією після пе-
регляду 

z	Потребує наявності та нала-
штування обладнання

z	Ефективний, якщо тренер 
готовий до дискусії після пе-
регляду

z	ретельно підібрані епізоди 
чи візуальний ряд

дисКусІя

z	Збирає ідеї та досвід групи 
z	Ефективна після презентації, 

фільму чи досвіду, які треба 
проаналізувати

z	дозволяє кожному і кожній 
взяти участь у активному об-
говоренні

z	Не працює із аудиторією, 
яка є більшою ніж 20 людей

z	Кілька учасників та учас-
ниць можуть домінувати

z	деякі учасники можуть не 
долучитись у зв’язку із часо-
вими обмеженнями 

z	Може завести у «глухий кут» 

z	Потребує ретельної підготов-
ки тренера до процесу спря-
мування дискусії

z	Потребує підготовки і визна-
чення питань 

 ПеРеВАгИ НАВЧАЛьНОгО ОбМежеННЯ НАВЧАЛьНОгО РІВеНь ПОПеРеДНьОї 
 МеТОДу МеТОДу ПІДгОТОВКИ ДЛЯ ЗАСТОСуВАННЯ
    ОбРАНОгО МеТОДу

z	розвиває аналітичні навички 
та навички розв’язання про-
блем

z	сприяє пошуку рішень для 
комплексних завдань чи про-
блемних питань 

z	дозволяє учасникам та учас-
ницям застосувати набуті 
знання та досвід 

дОслІджЕННя виПадКу (КЕйс)
z	учасники та учасниці можуть 

не бачити зв’язку із власними 
реальними ситуаціями

z	Невідповідність поданої ін-
формації може призвести до 
незадовільних результатів 

z	Не застосовують на початко-
вому рівні навчання 

z	випадок (Кейс) має бути чіт-
ко визначеним та описаним

z	Кроки дослідження випадку 
мають бути ретельно запла-
нованими
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рОльОвІ ІГри
z	Показує проблемну ситуацію із 

притаманним їй драматизмом
z	Забезпечує можливість учас-

никам та учасницям спробува-
ти себе в інших ролях та оціни-
ти інші точки зору

z	допомагає дослідити можливі 
вирішення проблеми 

z	Забезпечує можливості прак-
тикувати навички

z	декотрі учасники та учасни-
ці можуть бути надто скон-
центровані на собі 

z	Не підходить для великих 
груп

z	декотрі учасники та учасни-
ці можуть почуватись заля-
каними 

z	Тренер має чітко визначити 
проблемну ситуацію та ролі 

z	Тренер має надати конкрет-
ні та зрозумілі інструкції  

аНКЕТуваННя Та ПисьМОва рЕФлЕКсІя
z	дозволяє учасникам та учасни-

цям думати про себе, не підпа-
даючи під вплив групи

z	Індивідуальними поглядами 
згодом можна обмінятись у 
групі

z	Може використовуватись 
тільки в дуже короткий пе-
ріод часу

z	Тренер має підготувати роз-
датковий матеріал для кожно-
го і кожної

z	Запланувати подальші кро-
ки опрацювання отриманих 
учасниками результатів

виЗНачЕННя ЦІННОсТЕй
z	Можливість дослідити цінності 

та вірування 
z	допомагає учасникам та 

учасницям обговори ти цін-
ності у безпечному середови-
щі

z	Надає структуру для дискусії  

z	учасники та учасниці можуть 
не бути щирими щодо своїх 
цінностей 

z	учасники та учасниці можуть 
бути надміру сконцентрова-
ними на власних цінностях

z	учасники та учасниці можуть 
не вміти визначити свої цін-
ності чітко та ефективно 

z	Потребує ретельної підготов-
ки тренера до виконання 
вправи

z	Тренер має надати чіткі та 
зрозумілі інструкції 

z	Тренер має підготувати пи-
тання для дискусії  

 ПеРеВАгИ НАВЧАЛьНОгО ОбМежеННЯ НАВЧАЛьНОгО РІВеНь ПОПеРеДНьОї 
 МеТОДу МеТОДу ПІДгОТОВКИ ДЛЯ ЗАСТОСуВАННЯ
    ОбРАНОгО МеТОДу

дисКусІя у Малих ГруПах

z	Залучає до участі кожного та 
кожну

z	створює відчуття комфорту 
та безпеки для учасників та 
учасниць 

z	сприяє досягненню консен-
сусу

z	Потребує ретельного обду-
мування мети кожної малої 
групи

z	Групи можуть «заблукати в 
нетрях» 

z	Потребує підготовки кон-
кретних завдань для групи 
та чіткого формулювання  
запитань, на які вона має 
відповісти і форми представ-
лення результатів

Табл. 9. Переваги і обмеження деяких навчальних методів



63

РОЗДІЛ 4

Навчальні методи на програмі РТМ проекту РВР
Застосування різних навчальних методів робить можли-

вим дотримання принципів навчання дорослих №3 і 4: про-
цес проходить в партнерському просторі та дотримання 
ефективної комунікативної культури (вміти слухати і чу-
ти інших, вміти формулювати свої і толерувати інші погляди, 
дискутувати).

Команда тренерів РТМ через власну позицію і викладаць-
кий стиль  пропонувала учасникам працювати на паритетних, 
партнерських засадах, постійно використовуючи двосторонні 
комунікативні техніки і зразки (представлення і обговорення 
позицій сторін стосовно того чи іншого питання, запитання, 
зворотній зв’язок, погодження подальших кроків). 

Тому, застосовували такі методи роботи на модулях: робо-
та в парах, робота в малих групах, мозковий штурм, відкритий 
простір, перегляд та аналіз відеоматеріалів, рефлексія, диску-
сії, індивідуальна робота, симуляції, презентації, навчальний 
щоденник, зворотній зв’язок, кейси, анкетування, руханки, 
проекти, оцінювання спільної роботи (опис методів див. у роз-
ділі 6). Всі ці методи вимагали від учасників високого ступеню 
активності, ініціативи, вагомих вкладів у навчальний процес і 
таким чином, вони стали його важливими співтворцями (див.
фото  на с. 12, 64, 98). 

власне кажучи, ми тому називаємо учасників «учасниками», а 
не слухачами, учнями тому, що завдяки цим методам, вони ма-
ють можливість активно брати участь у творенні навчального 
процесу і що не менш важливо, творенні результату відповідно-
го до своєї ситуації (проблеми), а не пасивно отримувати «пра-
вильну» відповідь. 

Спочатку це було не просто. Адже минулий навчальний 
досвід учасників в основному диктував їм пасивну роль слу-
хачів. А коли вони ставали активними, то виникали проблеми 
комунікативного порядку: з вмінням висловлюватись точно і 
коротко (бо всіх треба встигнути вислухати), не говорити од-
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ночасно (думка кожного важлива), критикувати не особу, а по-
зицію чи інформацію (бо інакше – образи), толерувати інший 
погляд якщо навіть він не прийнятний для тебе, вміти домов-
лятись робити щось спільне враховуючи, а не ігноруючи різні 
думки. 

Все це видається досить банальним. Але той, хто засто-
совує інтерактивні навчальні методи добре знає, як важко бу-
ває дотримати цю «банальність» у практиці. Простий приклад: 
учасникам доводилось не раз і не два практикуватися в отри-
манні зворотнього зв’язку щоб просто слухати і почути колег, 
а не виправдовуватись, пояснювати, контраргументувати, до-
водити тощо. Просто слухати і чути…

 Різні методи вимагають від тренера (викладача) не лише 
їх знання та вміння дотримуватись в практиці, а й розумін-
ня власної позиції та ролі в кожному конкретному методі. Ми 
стали свідками того, що учасники (які як майбутні тренери), 
наприклад, застосовуючи виконання завдань в малих групах 
намагались багато втручатися в їх роботу, або підміняти ре-
зультат їх роботи на свій «правильний», іноді давали замало 
часу на виконання реального групового завдання. Такі помил-
ки профанують групову роботу, як метод та дають учасникам 
відчути, що ними маніпулюють. В цьому випадку метод спра-
цював і проти результату і проти тренера (викладача).
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ведення 
навчальних груп

Це завжди треба пережити: фази становлення  
навчальної групи і що робити тренеру

Якщо група починає роботу то, працюючи над навчальни-
ми змістами будь-якої програми, одночасно «проживає» пев-
ні фази свого становлення і розвитку. Як і засвоєння матеріа-
лу, проживання цих фаз вимагає певної кількості енергії і дій 
від учасників (див. рис. 7). Оскільки ми істоти соціальні, то за-
вданням нашої орієнтації в навчальній групі (як і в будь-якій 
іншій), є «розуміння і прийняття чи неприйняття того, з ким, 
куди і за чим ми ідемо», встановлення певних домовленостей 
стосовно спільної роботи є для нас першочерговими. 

І допоки це не відбудеться для кожного окремого учасника і для 
групи в цілому,  свою енергію учасник скеровуватиме переваж-
но на з’ясування і вирішення цих питань, а не на навчальний 
матеріал як такий. 

 Тож варто коротко розглянути фази з «життя» групи і дії 
тренера (викладача) як фасилітатора цього процессу. 

Фаза «Орієнтації (залежності від тренера)». В цій фазі 
учасники витрачають енергію на: 

ã З’ясування то є хто в групі? Орієнтацію на знайомих в 
групі

ã Підтримку власних установок на тренера (викладача): 
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цілковита залежність, очікування на підтвердження 
власних думок 

ã Власні реактивовані страхи
ã Псевдогармонію: стримують виявлення спротиву за-

пропонованим правилам і цілям роботи
Дії тренера: формулює цілі; уточнює потреби, очіку-
вані результати роботи, заохочує до обговорення пра-
вил та методів співпраці на навчанні; оцінює наявні 
ресурси; за необхідності переструктуровує групу; ро-
бить інтеграційні і ознайомчі кроки: створює ситуації 
зручні для знайомства, виражень потреб і очікувань, 
висловлювань

Фаза «Боротьби/конфліктування». В цій фазі учасники 
витрачають енергію на: 

ã Виявлення відповідності/невідповідності між особис-
тими цілями і загальними цілями курсу, програми

ã Відкрите вираження незадоволення роботою і звину-
вачення на адресу тренерів

Рис. 7.  Процеси становлення  групи. (C.torres & d.fairbanks)

Фази

рівень 
енергії

учасників

Формування Конфліктування Нормо-
становлення

Ефективна 
робота

Турбота про
виконання

Групові
зусилля

Особистісні
інтереси
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ã Те, щоб знайти своє місце і утвердитися в своїй ролі не 
піддаючись надмірно чужому впливу

ã Роботу з власною недовірою до тренера (викладача)
ã Активну чи пасивну агресію проти організаторів
ã Боротьбу за владу між підгрупами і керівництвом курсу
ã Пошук офірних цапів. 

В результаті чого, може з’ясуватись, що деякі люди потра-
пити на курс випадково, або «не туди», можуть з’явитись «вті-
качі».

Дії тренера: виявляє і визнає різницю поглядів окре-
мих учасників, створює простір для обміну поглядів, від-
критої дискусії виявленню почуттів, особливо на супер-
ечливі теми; не демонструє власної чіткої позиції, мало 
втручається, але не втрачає керування, слідкує за дотри-
манням домовленостей; дбає про необхідну підтримку 
для кожного учасника в групі.

Фаза «Організації/нормостворення». В цю фазу група пе-
реходить, якщо на попередній вдалося з’ясувати суперечності 
і домовитись про форми і правила роботи, тоді енергія учасни-
ків скеровується на: 

ã Конструктивне обговорення спільних цілей і пошук 
найефективніших способів їх досягнення

ã Відкрите з’ясування проблем
ã Визначення і пропозицію колегам своєї точку зору
ã Сприйняття та інтерпретацію інших поглядів.

В результаті, можуть з’явитися норми поведінки властиві 
саме даній групі, гармонія. Це певним чином сприяє навчан-
ню, вирішенню завдань, досягненню результатів. Проте, важ-
ливо щоб не відбулося «надмірної гармонізації в групі»: «Нам 
класно разом» і тому, завдання стають менш важливими, ніж 
«буття в групі» і витісняються на задній план та з’являються 
ознаки протистояння новому.

Дії тренера: апелює до очікуваних результатів, показує 
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альтернативи стосовно продуктивності групи, якщо над-
мірна гармонізація.

Фаза «Робоча/ефективна робота». Група переходить в цю 
фазу, якщо на попередній досягнуто баланс між важливістю до-
брих стосунків у групі та необхідністю у досягненні результатів. 
Тоді свою енергію учасники головним чином скеровують на:

ã Конструктивну роботу
ã Спільний з тренером та учасниками контроль процесу
ã Партнерство у групі та з тренером (викладачем) 
ã Суперечки стосуються справи, про особистості не 

йдеться.
Тоді з’являються очевидні позитивні результати співпраці 

та задоволення від спілкування, почуття співвідповідальності 
за досягнення чи недосягнення результату.

Дії тренера: може відійти на задній план – делегувати; 
більше слухати, чим говорити; давати зворотній зв’язок, 
а не інструкції, фасилітувати процес, а не керувати. По-
милка: керувати самодостатньою групою (підгрупою).

Фаза «Розчинення/відокремлення». Навчальна група, яка за-
вершує навчальний процес, входить в цю фазу і потребує пев-
них кроків, щоб це завершення відбулось позитивно і ефек-
тивно – як корисний вклад в майбутню діяльність кожного 
учасника поза цією групою. На цій фазі, свою енергію учасни-
ки скеровують на:

ã Доведення до кінця роботи, завдань, усвідомлення і 
представлення її результатів, звітів

ã «Прибирання і підчищання» – образне і буквальне 
стосовно тем, змістів, питань, доукомплектування ма-
теріалів, звітів

ã Те, щоб сказати іншим про що давно хотів/ла сказати 
іншим

ã Подолання болю від розлуки з колегами, тренерами 
(викладачами)
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ã Роботу над власними сумнівами щодо успіху «поза” 
групою

ã Подолання зростаючої залежності від тренера (викла-
дача).

Дії тренера: дбає про завершальні процедури, які дають 
простір, час і спосіб на перераховані вище дії, також на 
підведення підсумків, відзначення спільних успіхів.

спостерігаючи за навчальною групою, тренер має вміти іден-
тифікувати ці фази і розуміти свою роль в кожній з них. На цій 
підставі він обирає відповідні дії та методи роботи, допомага-
ючи групі переходити від фази до фази, досягаючи навчальних 
результатів разом з учасниками.

Проте це не означає, що всі групи здатні пройти вищезга-
дані фази. Це залежить від багатьох факторів. Часто групи за-
стрягають на другій або на третій фазі, залишаючись формаль-
ними і непродуктивними, ніколи не досягаючи рівня «робочої 
групи» (див. табл. 10).

Завданням для тренера (викладача) в кожен наступний момент 
«буття з групою» є: «яким чином (в який спосіб) будучи паритет-
ною частиною групи, залишатися її ведучим? 

Ознаки успішної/неуспішної групової роботи

Навчальні групи створюються власне для того, щоб зро-
бити навчання ефективнішим, ресурснішим. 

Кожен дорослий приходить у навчальну групу зі своїм цінним 
досвідом і для того, щоб він/вона захотіли ним поділитись та 
спільно вдосконалити необхідний цей «дружній» і продуктивний 
«контекст», в якому можливість і якість досягнення особистих та 
спільних навчальних результатів учасників зростає на порядок.
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Небюрократична, вільна, 
Напруження не часті,
ангажує і зацікавлює членів групи 

РОбОЧА, ефеКТИВНА, гРуПА                                фОРМАЛьНА, НеПРОДуКТИВНА гРуПА

аТМОсФЕра в ГруПІ

Наявні байдужість і нудьга
часті напруження
Завдання  групи не обговорюються по суті

Зрозумілі та знаходять підтримку
спірні питання відкрито дискутуються
шукаються шляхи рішень

ЗавдаННя І ЦІлІ

Незрозуміло, як звучить завдання,  що є 
метою
Навіть, якщо вони були проголошені, то не-
ма жодних ознак того, що група готова при-
йняти спільну мету як керівництво дії

спонтанне відкрите, протікає  
у всіх напрямках
учасники слухають один одного
Ніхто не боїться відстоювати свою думку

сПІлКуваННя

Обережне, стримане, блоковане
Ніхто не знає як йому бути
думки висловлюються перш за все, щоб 
зміцнити власну позицію

сприймаються усіма,  
від конфліктів не втікають
вони сприймаються як поштовх до подаль-
ших дискусій та консультацій, конфлікти допо-
магають групі йти далі 

КОНФлІКТи

Конфлікти блокують всю групу
їх ігнорують або пригнічують, наслідками є 
особисті ворожнеча та суперництво

Консенсусні рішення
Прозорість щодо схвалення рішення усіма, 
хто не згідний, відкрито висловлює  
свої сумніви 
спроби поєднати ці сумніви  
з прийнятим рішенням 

рІшЕННя

Приймаються без перевірки наслідків 
для групи
як наслідок – протест тих хто не погоджуєть-
ся з прийнятим рішенням,
Опір аж до саботажу

ролі чітко розподіляються  
і переймаються залежно від завдання

рОЗПОдІл рОлЕй

Ніхто не знає, що йому робити
Навіть при визначеній  відповідальності,  
виникають сумніви, брати її на себе, чи ні
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Табл. 10.  Ознаки успішної/неуспішної групової роботи

доноситься відкрито і без страху
Не сприймається як особисті нападки
Конструктивна, стосується справи та направ-
лена на усунення перешкод у груповій роботі

КриТиКа
Призводить весь час до напружень
Призводить до особистих нападок,  
через страх 
уникають відкритої критики 

Почуття виражаються тою мірою, якою вони 
допомагають вирішенню проблеми
жодних пронир, шептунів
Кожен знає про іншого, що той думає 

ПОчуТТя
стримуються, ніхто не хоче обпектися  
або виставитися на показ
Наявність багатьох таємниць

жодного панування над групою
час від часу передається влада (відповідно 
до вимог і здібностей учасників) 
Мало ознак боротьби за владу і престиж 

КЕруваННя
Тренер не «випускає керування з рук»
весь час актуальним є питання: 
хто має рацію, хто наполяже на своєму?

Група самокритична
результати та способи дій аналізуються,
Про це ведеться відкрита дискусія  
при потребі шукаються нові рішення 

саМОрЕФлЕКсІя
жодних дискусій про працездатність групи
Група вважає себе бездоганною
Критикуються в першу чергу інші групи

Протиставлення ознак групової роботи  в табл. 9 дає мож-
ливість перевірити: група, як навчальний контекст для кожно-
го учасника, допомагає чи перешкоджає у досягненні навчаль-
них цілей, отриманні результатів спільної роботи? 

РОбОЧА, ефеКТИВНА, гРуПА                                фОРМАЛьНА, НеПРОДуКТИВНА гРуПА
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Підказки тренеру для підтримки мотивації  
учасників в навчанні

Не дарма говорять «Я можу навчити Вас лише того, чого 
Ви хочете навчитись». 

Кожна доросла людина свідомо чи несвідомо, пасивно чи 
активно чинить опір тому, чого вона не хоче. І тоді для навчан-
ня залишається мало простору – все перетворюється у бороть-
бу «хто – кого» (включно з маніпуляцією), яка не працює на 
навчальний результат, а на его «переможця». Цей варіант зали-
шимо політикам і повернемось до навчальної ситуації корис-
ної для усіх її дійових осіб.

Дорослі люди вчаться ефективно, коли мають мотивації 
до навчання. Для кожного учасника вони специфічні, крім то-
го можуть змінюватися протягом навчального процесу. Тому 
тренеру (викладачу) варто діяти для підтримки і розвитку мо-
тиваційного клімату у навчальній групі. Для цього він (вона) 
кожного наступного свого кроку в навчальній програмі має: 

- довідуватися про дійсні навчальні потреби учасників на дано-
му етапі, вони є найважливішим джерелом мотивації і зацікав-
лення для учасників. Постійно на них посилатися, шукати мож-
ливості їх задоволення
- зміцнювати мотивації учасників особистою позицією – влас-
ним заангажуванням, ентузіазмом, енергією
- надавати позитивний зворотній зв’язок, цінувати і озвучувати 
досягнення і успіхи учасників.

А також створюючи безпечне, позитивне навчальне серед-
овище:

ã подбати про відповідний клімат через таку організацію 
навчального простору, яка заохочує до інтеракції; інте-
граційні вправи, які дозволяють учасникам освоїтись з 
групою, подбати про стосунки між учасниками; пояс-
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нити перебіг навчання і характер очікувань стосовно 
учасників, що забезпечить їм почуття безпеки

ã починати з простих і легких завдань, поступово збіль-
шуючи вимоги

ã робити ті кроки, які сприяють успіхам, а ризик пораз-
ки був мінімальним

ã не порівнювати учасників між собою і не створювати 
конкуренції

ã показувати, що кожний учасник має індивідуальний 
шлях. Показувати його успіхи, поціновувати досяг-
нення, вказувати перспективи розвитку 

ã застосувати різноманітні методи і техніки так, щоб 
охопити всіх учасників, враховуючи їх індивідуальні 
потреби: говорити до «слухачів»; писати на фліпчар-
ті для «візуалів»; завдання, ігри, симуляції – «для ді-
ячів».

Індивідуальні різниці в способах і стилях навчання між 
дорослими людьми, поглиблюються з віком і досвідом.

Залучаючи дотеперішні знання і вміння учасників для 
здобуття нових:

ã розпізнати і визнавати знання і досвід учасників, звер-
татися до подій з життя учасників

ã розвивати те, що учасники вже вміють і можуть (най-
краще запам’ятовуються і засвоюються ті інформації, 
котрі пов’язані з вже надбаними знаннями. Звертати-
ся до них якнайчастіше)

ã створювати можливість для обміну досвідом між учас-
никами. Їх дотеперішнє знаннями вміння є одним з 
найбагатших засобів, які можна використовувати

ã не критикувати вмінь і знань учасників, які вони вже 
мають, не руйнувати вже існуючих надбань, бо це ви-
кличе опір до нових змістів. Скоріше вказувати на но-
ві ситуації і умови, як аргумент до впровадження но-
вих підходів, методів, дій, поведінки
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ã застосовувати техніки з високим рівнем участі: стиму-
ляції, відігравання ролей, дискусії.

Поділяючи почуття контролю над процесом навчання:
ã створити таку можливість, щоб учасники самі окрес-

лили свої навчальні потреби і сформулювали власні 
цілі, які хочуть реалізувати 

ã разом перевіряти чи очікування в конкретній темі вже 
справдились

ã після кожної сесії просити учасників про оцінку прак-
тичної придатності представлених змістів і застосова-
них методів. Враховувати їх коментарі.

Створюючи можливість вправляння і застосування при-
дбаних вмінь:

ã надавати їм можливість (спосіб і час) до застосування 
і вправляння знань і вмінь, які розглядаються

ã надавати час на кількаразове повторення, особли-
во тих дій, котрі спричиняють труднощі учасникам 
«практика творить майстра».

Створюючи простір для різностороннього зангажування 
в процес навчання:

ã пропонувати їм бути «акторами», режисерами, вери-
фікаторами, а не тільки «спостерігачами» 

ã застосовувати різні техніки, які залучають інтелекту-
ально (розв’язання проблем, вивчення випадків, лек-
ції), емоційно (ігри, ролі, дискусії) і фізично (енерге-
тизуючі вправи, ігри в русі).

Плануючи достатньо часу на засвоєння нових знань і ви-
пробування вмінь:

ã не перевантажувати програму навчання новими зміс-
тами

ã намагатися не втомлювати учасників (пам’ятати про 
ліміти у сприйнятті)
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ã чергувати методи
ã використовувати перерви відповідно до потреби, а не-

формально 
ã давати час на продумування від відповідей на запи-

тання, засвоєння знань, підготовку. 
Демонструючи можливості застосування надбаних знань 

і вмінь у практиці:
ã концентруватися на тих частинах тем, які близькі до 

проблем учасників (не трактувати теми універсально 
/ академічно)

ã використовувати як матеріал для вправ реальні за-
вдання і проблеми учасників

ã кожну вправу, крок закінчувати питанням про можли-
ве застосування набутого досвіду в щоденному житті

ã на закінчення тренінгу запропонувати і виділити час 
щоб учасники запланували  в  який спосіб використа-
ють набуте на навчанні у практиці.

Стратегії роботи з учасниками в групі відповідно  
до їхніх установок

Фаховий тренер (викладач) добре розуміє свої можливос-
ті і обмеження у керуванні навчальним процесом у групі. В по-
передніх викладках ми скоріше спиралися на можливості і ре-
сурси цього «керування». Розуміючи обмеження у «керуванні» 
людьми взагалі (як і у менеджменті), не варто спокушатись на 
ілюзію власного тотального впливу. Тому точніше назвати те, 
чим займається тренер (викладач) «веденням» процесу, а ніж 
«керуванням групою».

Визнаючи обмеження у впливі на осіб (учасників) та різні 
позиції і погляди, на яких вони перебувають в конкретний мо-
мент навчального процесу, пропонуємо деякі стратегії трене-
ра (викладача) корисні для усіх сторін досягнення погоджених 
результатів навчального процесу (див. табл. 10).
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Налаштовані виключно 
доброзичливо 
 

Налаштовані доброзичливо 

Помірно доброзичливо 
 

Ні за - ні проти 
 

Не зовсім згодні 
 

Не згодні 
 

Налаштовані вороже 
 

Табл. 11.  стратегії роботи з різними установками (р.вендербер, К.вендербер)

ПОЗиЦІї  виБІр сТраТЕГІї
якщо ваші учасники… тоді вони, можливо... і ви можете… 

z	готові діяти

z	вже багато в чому поділя-
ють ваші погляди

z	готові прийняти вашу точ-
ку зору, але без особливих 
зобов’язань

z	не інформовані
z	нейтральні 
z	байдужі

z	сумніваються в розумності 
вашої позиції

z	дотримуються думок, про-
тилежних вашим

z	абсолютно не готові сприй-
мати вашу позицію 

z	представити їм практичні пропозиції
z	робити акцент на мотивації, а не на 

інформації і доказах

z	підтримати і укріпити існуючі думки і 
установки, щоб заохотити  до дії 

z	підсилити позитивну установку під-
креслюючи докази, які підкріплю-
ють вашу точку зору 

z	підкреслити інформацію, на користь 
думки або необхідності діяти

z	підкреслити аргументи з якими вар-
то погодитися, або діяти

z	зосередитися на тому, щоб дати їм 
можливість побачити важливість ва-
шої пропозиції або серйозність про-
блеми

z	надати їм докази, які допоможуть їм 
краще зрозуміти вашу позицію

z	навести яскраві і переконливі аргу-
менти

z	зосередитися на тому, щоб показати 
інші думки, а не на тому щоб спону-
кати їх до дії

z	давати матеріал неупереджено і уни-
кати посилення ворожості

z	навести аргументи, які дадуть змо-
гу засумніватися в «правильності» їх 
позиції

z	Намагатися зробити зрозумілою ва-
шу точку зору
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Поведінкові характеристики «важких» учасників 
та деякі тактики взаємодії з ними

Тренери часто говорять про так званих «важких» учасни-
ків. Яка поведінка учасника свідчить, про те, що він може ста-
ти «важким»? 

Тренеру варто звернути увагу на такі поведінкові характе-
ристики:

Хоче бути в центрі уваги. Любить добре виглядати в очах 
інших. Його ставлення до людей визначається тим, як вони 
ставляться до нього. Йому легко даються поверхневі конфлік-
ти. Любується, підкреслює свої страждання. Емоційне пово-
дження переважає над раціональним. Планування діяльності  
здійснює  ситуативно  і  слабко втілює в життя. Уникає систе-
матичної, кропіткої роботи. У ситуації конфлікту почуває себе 
непогано. Цей тип учасника – демонстративний. 

Підозрілий. Має завищену самооцінку. Постійно вимагає 
підтвердження власної значимості. Часто не враховує зміну 
обставин. Прямолінійний, негнучкий. Зі зусиллям сприймає 
точку зору оточуючих. Повагу від оточуючих сприймає як на-
лежне, а критику як образу. Болісно вразливий, надмірно чут-
тєвий. Тоді це тип учасника – учасника ригідний. 

Імпульсивний, недостатньо контролює себе. Поводить-
ся зухвало, агресивно. Ігнорує норми спілкування. Високий 
рівень домагань. Несамокритичний. Недостатньо розвинута 
здатність співвіднести свої вчинки з цілями й обставинами. Не 
здатний спиратися на минулий досвід. Тоді це тип учасника – 
некерований.

Скрупульозно ставиться до роботи. Висуває підвищені 
вимоги до себе. Має підвищену тривожність. Надмірно чуттє-
вий до деталей. Схильний надавати зайвого значення заува-
женням навколишніх. Недовірливий. Неврозний. Стриманий 
у зовнішніх (особливо емоційних) проявах. Не відчуває реаль-
них взаємини в групі. Тоді це тип учасника – надточний.

Хитливий в оцінках і думках. Внутрішньо суперечливий. 
Характерна деяка непослідовність поведінки. Орієнтується на 
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миттєвий успіх у ситуаціях. Недостатньо добре бачить перспек-
тиву. Залежить від думки оточуючих. Прагне до компромісу 
(навіть коли це зайве). Не володіє достатньою силою волі. Не 
задумується глибоко над наслідками своїх вчинків і причинами 
вчинків оточуючих. Тоді це тип учасника – безконфліктний.

Після того як ідентифіковано певні повторювані типи по-
ведінки учасника (який сам по собі не є негативним), які не-
гативно впливають на результати чи динаміку групи в даний 
момент, необхідно обрати спосіб взаємодії з ним. Наголошує-
мо, особливості поведінки – не привід для змагання «хто-кого» 
(тренер – учасника чи навпаки).

в ситуації роботи з «важким» учасником основним завданням 
для тренера (викладача) не є його «перевиховання», а змен-
шення його негативного «вкладу» у групову динаміку, а як на-
слідок у досягнення навчального результату.
важливим ресурсом у роботі з «важким» учасником є група, 
яка теж відчуває різного роду «втрати» від його поведінки, на-
віть якщо основним об’єктом цієї «важкої артилерії» є тренер 
(викладач).

Іноді, викладачі (тренери) самі «перетворюють» звичай-
них, навіть добре налаштованих учасників на «важких». Якщо 
не враховувати різницю у способах навчання і сприйняття ін-
формації, то, наприклад, після 15 хвилин лекції, ті, що люблять 
вчитися «роблячи і відчуваючи», обов’язково, якимось чином, 
почнуть виявляти свою «важкість». 

Тоді виникає закономірне питання: Хто ж є «важким»: 
тренер чи учасник?

відтак, значно ефективнішим для динаміки навчального про-
цесу буде позиція тренера (викладача): кожен учасник має свої 
особливості, які треба побачити і врахувати у своїх діях, щоб не 
перетворити його у дійсно «важкого» не лише для себе, а й для 
групи, для результату.
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відкритий

Закритий

врівноважений

Неврівноважений

впевнений у собі

ТиП учасНиКа ОсОБливОсТІ ПОвЕдІНКи   ТаКТиКа  вЗаєМОдІї

zвідкритість поз (не схрещені руки, не заки-
нута нога на ногу і т.п.) 

zдивиться в очі
zдоброзичливість, привітність, можливо ба-

гато говорить, бажання налагодити контакт

zнебажання спілкуватися, небагатослівність
zбажання зберігати дистанцію
zслабкі невиразні емоційні реакції
z не задає питань, не жартує, не розповідає 

про себе і свій попередній досвід
z“обличчя-маска», відсторонений вираз

zрозмірені рухи; мале та середнє коло 
жестів

zм’яка міміка обличчя
zспокійний голос

zметушливість, поспішність
zнезібраність
zрухова активність (очі, руки)
zпрохання робити все швидко

zтверда хода
zневимушена постава, опущені плечі
zвипрямлена голова
zжвава манера говорити
zчіткість висловлювань

zрозширене обов’язкове 
спілкування

zобговорення різних тем
z повідомлення додаткових ві-

домостей

zкоротке обов’язкове  
спілкування

zпублічна дистанція (150 
200 см)

zконтроль і дозування емо-
ційності

z рухи в темпі співрозмовни-
ка

zспілкування
z спочатку емоційна турбота і 

підкреслена увага, а потім - 
поступовий перехід  
на спокійний тон

zділовитість
zемоційна стриманість

Для підвищення ефективності навчального процесу мож-
на скористатись нижчеподаними описами особливостей по-
ведінки учасників і тактик взаємодії з ними (табл. 12).
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Боязкий 
і сором’язливий

Природній

демонстративний

ТиП учасНиКа ОсОБливОсТІ ПОвЕдІНКи   ТаКТиКа вЗаєМОдІї

zповільність рухів
z невпевнений погляд, уникання прямого  

погляду
zзакритість/ напівзакритість поз (перехре-

щені руки, закинута нога на ногу і т.п.)
zмонотонний, тихий голос

zневимушеність поведінки;
zвміння не помічати прикрі дрібниці
zставлення до персоналу з повагою
zпитання на різні теми

ознаки психологічної неадекватності:
zу жінок яскравий одяг і макіяж, невідповід-

ність віку стилю одягу, елементи зовніш-
нього вигляду що кидаються у вічі

zу чоловіків - набундючений вигляд (при 
цьому малий ріст), груди колесом,  зави-
щений чи занижений регістр голосу

z у жінок та чоловіків - гра на публіку, хи-
мерність поз; перебільшені міміка та жес-
ти з відтінком гидливості

zпідкреслена увага,  
привітність

z висловлювання у м’якій ма-
нері

zпідбадьорювання

zпідкреслена увага, приві-
тність, чутливість

zвідповідна природня пове-
дінка, без будь-яких ознак 
надмірної люб’язності, спіл-
куванняна “короткій нозі”

zрівний тон, помірні емоції
zпопередження психотравму-

ючих обставин

Табл. 12. Особливості поведінки учасників і тактики взаємодії з ними
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Описи навчальних методів

Лекція
За визначенням, лекція – це слова, вимовлені викладачем. 
Отже, лекція – це «вербально-символічний» спосіб, що 

пропонує учасникам відносно пасивний та мало стимулюючий 
досвід, за винятком тих випадків, коли оратор має харизму, во-
кальний та риторичний талант. 

Для ілюстрації теоретичного матеріалу лектор повинен 
використовувати численні цікаві приклади, барвисту та пере-
конливу мову, щоб підкреслити ретельно організовану послі-
довність ідей, а також мати приємний голос, що будить уяву. 

Проте ефективне сприйняття лекційного матеріалу обме-
жене в більшості випадків 15-20 хв.

Читання
Завдання на читання стимулюють не всі органи чуттів, за-

те вони потребують максимальної концентрації. Зрозуміло, 
що вони можуть чітко надати учасникам певний об’єм зміс-
товної інформації (не більше 2 сторінок формату А4). 

Завдання на читання, як і лекції, доцільно доповнити від-
повідними завданнями на зворотний зв’язок, які б сприяли за-
своєнню основних ідей, тез матеріалу.
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Демонстрації
Демонстрації — це ілюстровані лекції чи презентації. 
Звичайно, демонстрація передбачає певні маніпуляції, хо-

ча звичайні малюнки процесу інколи виступають замість тої 
«моделі», якою маніпулює демонстратор. Такі малюнки підхо-
дять для процесів, котрі можна зрозуміти за допомогою схема-
тичних зображень чи рисунків. 

Особливу користь демонстрацій виявляємо під час вико-
нання психомоторних завдань (де учасники повинні своїми 
руками виконати певні завдання), проте їх, безумовно, мож-
на використовувати для ілюстрації інтерперсональних умінь, 
інтерв’ю, комунікації, дисципліни чи консультування (напри-
клад, під час «моделювання»).

Інтерактивні демонстрації 
Кожна добра демонстрація — інтерактивна, але, на жаль, 

поганих демонстрацій ще так багато!
Різниця полягає у тому, що інтерактивні демонстрації да-

ють можливість учасникам-спостерігачам щось робити, а не 
просто спостерігати. Вони починають робити це, як тільки ви-
дається така можливість. Вони рухаються, ставлять запитан-
ня, взаємодіють.

Дискусії у великій групі
Організовані дискусії іноді називають колоквіумами, а 

іноді – симпозіумами. 
Симпозіуми – це декілька коротких виступів різних лю-

дей, а не одна велика лекція, представлена одним оратором. На 
ефективних симпозіумах кожен учасник виступає, концентру-
ючись на одній підтемі, і пропонує певну унікальну тезу (що 
відрізняється від того, на чому зупинилися всі решта учасни-
ки дискусії), пов’язуючи її з загальною темою, що об’єднує всі 
виступи.

Проблема багатьох симпозіумів полягає у тому, що во-
ни, зазвичай погано структуровані, що конструктивну роботу 
учасників дуже обмежено. Отже, контроль за змістом (не ка-
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жучи вже про контроль за процесом) найчастіше перебуває в 
руках учасників дискусії. 

У таких випадках або ведучий має мати спеціальні на-
вички ведення дискусії, або повинен бути встановлений чіт-
кий регламент, або група повинна мати високу комунікативну 
культуру.

Обговорення в малих групах
Обговорення в малих групах — це спілкування та розмір-

ковування на тему між двома чи більше учасниками. Корисно, 
коли учасники почуваються не дуже впевнено, щоб виступати 
перед більшою групою.

Такі обговорення особливо корисні за певних умов. На-
приклад, обговоренню в групах допомагає той факт, коли 
хтось з учасників має досвід чи знання з теми, що обговорю-
ється. Обговорення також допомагають групам у розробці но-
вих ідей чи дій, в оцінюванні потреб, розумінні комплексних 
ідей та прийнятті рішень стосовно них.

Мета дискусії у такій ситуації—допомогти групі здійснити 
те, що вона повинна здійснити. Тренер чи ведучий, що вико-
нує цю функцію, допомагає створити відповідні умови, сприяє 
просуванню дискусії (але не пропонує готових рішень), залу-
чає усіх до участі, а також допомагає групі розробити система-
тичний підхід до розв’язання завдання.

Запитання та відповіді
Коли настає час запитань і відповідей, викладач довідуєть-

ся, які запитання є в учасників або оголошує тему та завдання 
на читання, а також основну вимогу: список запитань, який 
треба принести на заняття. 

Відповідати можуть і самі учасники, якщо вони викону-
ють роль експертів. Якщо ж відповідатиме лише викладач, це 
тільки підтвердить, що він все знає, але не сприяє активному 
навчанню учасників. 
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Відповіді запрошених на семінар гостей спричинять та-
кож лише мінімальне зростання учасників. Коли відповідає 
хтось інший, викладач повинен втручатися тільки тоді, коли 
надана інформація неточна чи неповна. 

Звичайно ж, викладачі (тренери) можуть головувати 
на дискусії, але це перешкоджатиме учасникам брати в ній 
участь.

Відкритий простір (open space)
«Відкритий простір» (ВП) - це методика проведення зу-

стрічі, яка дозволяє індивідам і групам досягати більшого ефек-
ту в роботі, швидко розвиватися, удосконалюючи свої навики 
дослідження життя і вирішення проблем. Вона створює умови 
для того, щоб максимально розкрити можливий потенціал ін-
дивідів і організацій. «ВП» здатна розкрити знання, досвід та 
інновації в організації, які важко виявити в менш відкритих 
процесах. «ВП» звертається до духу організації, що дуже рідко 
пропонується в інших методиках і підходах проведення зустрі-
чей, зборів, нарад.

На зустрічі, організованій по «ВП» учасники виявляють 
як: 

ã йти на ризик і розвивати практичне бачення
ã «розпалити» інтерес до роботи
ã узяти відповідальність за свої власні зміни
ã самоорганізовуватися в робочі підгрупи
ã розвивати більше розуміння про себе, інших і про ор-

ганізацію
ã злитися в потоці з енергією моменту, з духом організа-

ції, з найвищим творчим підйомом.

У зустрічі за «ВП» є декілька основних характеристик: 
Стільці ставляться в коло, що сприяє спілкуванню (і нія-

ких столів!).
Роль фасилітатора - відкрити простір і тримати його від-
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критим. Процес надає можливість розкритися потенціалу кож-
ної людини.

План зустрічі створюється самими людьми в кімнаті.
Пристрасть і відповідальність є двома ключовими момен-

тами успішної зустрічі. Без пристрасті ентузіазм швидко зни-
кає, а без відповідальності існує ризик, що ідея ніколи не буде 
просунута.

Для проведення зустрічей по «ВП» використовується чо-
тири принципи і один закон, який дозволяє учасникам залиша-
тися сконцентрованими на заході, а також бути упевненими, 
що вся необхідна для вирішення проблеми мудрість присутня 
в кімнаті.

чотири принципи для ”вП»
 1. Хто б не прийшов – це ті люди, які потрібні (підкріплює 

віру, що вся необхідна для знаходження рішення мудрість при-
сутня в кімнаті і що група не повинна турбуватися про тих, хто 
відсутній і не панікувати з приводу того, що відбувається).

 2. Що б не трапилося - це єдине, що може відбутися (три-
має увагу на тому, що якнайкращий можливий результат від-
будеться зараз, не потрібно турбуватися про те, «що повинне 
було бути зроблене»).

 3. Коли б це не почалося – це правильний час (нагадує лю-
дям, що процес творчості некерований).

 4. Коли він закінчиться – тоді і закінчиться (заохочує лю-
дей продовжувати розмову так довго, як цього вимагає необ-
хідність і присутня енергія. Сесія може завершитися швидше, 
ніж передбачалося, але може тривати і довше за відведений 
час).

Закон двох ніг для«ВП»:
Якщо ви виявите, що опинилися в ситуаціях, де ви не мо-

жете чому-небудь навчитися або зробити який-небудь внесок 
у роботу підгрупи, ви відповідальні за те, щоб перейти в інше 
місце, наприклад, в іншу підгрупу.

Ці принципи і закони дозволяють людям брати участь у 
процесі так, щоб це було найбільш значущо для них.
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Пояснивши, як проходить процес роботи, фасилітатор 
відкриває зустріч і дає можливість групі розробити план ро-
боти, визначивши питання, які важливі для учасників при об-
говоренні теми зустрічі. Учасники пишуть свої питання на ар-
куші паперу, оголошують їх всім учасникам і потім наклеюють 
на стіну з планом роботи. Вони також додають місце і час, які 
заздалегідь визначаються для проведення зустрічі підгруп. 

Коли всі питання розміщені, учасники підходять до «рин-
кової площі» і підписуються під тими питаннями, запропоно-
ваними для дискусії, які їх цікавлять (так створюються підгру-
пи). Фасилітатор йде зі сцени, підгрупи самостійно регулюють 
свої дискусії і роблять звіт з напрацьованих матеріалів, які в 
кінці дискусії надаються для читання всім. Потім він знову 
збирає групу разом в кінці робочого дня і на початку наступ-
ного ранку.

Після завершення всіх звітів фасилітатор переходить до 
іншого, більш регульованому процесу за визначенням пріори-
тетів групи, а потім і за визначенням наступних кроків і май-
бутніх дій. Ця частина зустрічі займає близько трьох годин, не-
залежно від того, яка це зустріч – дво- або триденна.

Потім проводиться завершальний коло, що визначає 
зобов’язання учасників в процесі вирішення питань у майбут-
ньому.

Кейси
Приклади (case) є популярним способом залучити учас-

ників до участі та звести дискусію до певного рівня конкрет-
ності. 

Дня вивчення прикладів учасникам звичайно роздають 
роздрукований опис проблемної ситуації. Опис містить до-
статньо подробиць для того, щоб учасники змогли розробити 
свої рекомендації стосовно подальших дій. Тому в описі слід 
подати деталі, які б допомогли учасникам розробити свої ре-
комендації, проте не перевантажувати ними, щоб учасники не 
відволікалися від центральних проблем.
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Контроль за дискусією здійснюється за допомогою таких 
важелів:

ã кількість повідомлених подробиць
ã часові межі (звичайно, доволі суворі)
ã спосіб визначення завдання (часто це опис бажаного 

результату, наприклад, рекомендація, рішення чи на-
черк плану дій)

ã список запитань, на які група повинна відповісти на 
шляху до створення готового «продукту».

За навчальними цілями ситуаційні вправи поділяються 
на такі, що сприяють:

ã розвитку професійного вміння та навичок (функці-
онально-специфічні аналітичні прийоми та більш за-
гальні аналітичні спроможності, формулювання та 
реалізація стратегії, визначення проблем або сприят-
ливих можливостей)

ã збільшенню обсягу та підвищення якості засвоєних 
знань (теорія, структури, поняття)

ã формуванню поглядів (інтелектуальна відкритість, 
сприйнятливість до змін, вірування, самоусвідомлен-
ня, цінності).

Результатами розгляду ситуаційної вправи можуть стати 
розширені можливості учасників у:

ã відборі інформації
ã аналізі інформації
ã знаходженні альтернатив
ã виборі альтернатив
ã формулюванні висновків
ã продукуванні ідей.

Метою навчання, побудованого на основі використання 
ситуаційної вправи, є спонукати слухачів увійти у безпосеред-
ній контакт з матеріалом. Водночас сприяти тому, щоб опри-
люднити їхнє тлумачення. Прагнути не так того, щоб вони за-
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своїли зміст і значення тексту ситуаційної вправи, як того, щоб 
вони здобули якнайбільшу користь із пізнавального та емоцій-
ного процесу розв‘язання проблеми власними силами.

Тактика обговорення ситуаційних вправ:
1. вступ
2. ознайомлення з кейсом
3. обговорення в малих групах
4. презентація груп
5. дискусія
6. висновки
7. додаткова інформація. 

Робота у малих групах
З метою поглибити участь викладач часто поділяє аудито-

рію на малі групи. Оскільки, в кожній групі звичайно небага-
то учасників, окремі з них залучаються до роботи значно ак-
тивніше у порівнянні з їх поведінкою під час дискусії у великій 
групі.

Наприклад, вивчення прикладів (case) можна доручити 
малим групам, а не усій групі. Яким би не було завдання, малі 
групи повинні відзвітувати про результати своєї роботи чи по-
казати свій «продукт» перед цілою групою.

Завдання для малих груп (малих команд учасників) ведуть 
до створення певного продукту, певного рішення чи рекомен-
дації, якими група згодом поділиться на занятті з такими ж ма-
лими групами. 

Типовими «продуктами» роботи малих груп є звіти, рі-
шення, набір рекомендацій чи аналіз певної проблеми з викла-
дом усіх «за» і «проти». Коло завдань для малих груп обмеже-
не лише мірою їх відповідності оголошеним завданням та тим, 
наскільки вони є корисними для навчального процесу на дум-
ку учасників.
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Рольові ігри
Рольові ігри – це навчальна техніка, коли учасники, не ма-

ючи сценарію, розігрують яку-небудь ситуацію перед цілою 
групою. 

Для того, щоб вирішити, що саме учасникам сказати і зро-
бити, їм дають детальний опис ситуації, а також розподіля-
ють ролі. Учасники «актори» і учасники-спостерігачі загалом 
уявляють собі ситуацію, але тільки «актори» можуть знати усі 
тонкощі своїх ролей. Ці тонкощі індивідуально повідомляють 
«акторам» або пишуть для кожного з них на листочках. Після 
закінчення рольової гри її обговорюють цілою групою.

Рольові ігри можна використовувати для вивчення склад-
них проблем чи дослідження наслідків різних рішень, а також 
для того, щоб показати погляди та ставлення, що не збігаються 
з переконаннями учасників.

Інсценізації
Інсценізації є ефективним способом відтворення ситу-

ацій, схожих на ті, що відбуваються за допомогою рольових 
ігор. Це короткі, попередньо підготовлені драматичні виста-
ви, що розігруються за заздалегідь розробленим сценарієм. Із 
їхньою допомогою драматизується той чи інший інцидент, що 
ілюструє проблему чи ситуацію, процедуру, техніку, процес. 

У ролі «акторів» можуть виступати викладачі або учасни-
ки. 

І хоча недостатньо активна участь тих, кого навчають, мо-
же зробити для них це менш ефективним навчальним досві-
дом у порівнянні з рольовими іграми, усе-таки учасники почу-
вають себе під час інсценізації впевненіше. Крім того, сценки 
легше використовувати.

Учасники, зайняті в інсценізації, почуваються відповідаль-
нішими за цілі навчання, ніж ті, що зайняті у рольових іграх, в 
яких легко «загратися». Інсценізації більше привертають ува-
гу до ситуації, аніж до персонажів, вони цікаві й інформатив-
ні; часто використовуються для того, щоб почати навчальний 
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досвід. Зазвичай їхнє проведення і підготовка недорого кошту-
ють, але потребують репетиції ролей, щоб очікувані дії про-
йшли відповідно до плану.

Що потрібно взяти до уваги.
Сценарій і реквізит; місце для «сцени» й аудиторії. Важ-

ко знайти таку інсценізацію, яка б точно відповідала цілям і 
завданням навчального досвіду і тренера. У короткій інсцені-
зації важко торкнутися усіх важливих моментів навчального 
досвіду. «Актори» можуть почуватися не зовсім упевнено, гра-
ючи свої ролі перед цілою аудиторією. Створення, репетиція 
і проведення інсценізацій вимагають більше часу, ніж тради-
ційні навчальні методи. Репетиції займають багато часу, але 
вони необхідні. Є небезпека, що «глядачі» більше уваги зверта-
ють на поведінку «акторів», ніж на проблеми, які ілюструє інс-
ценізація. Важливим є вміння викладача (тренера) проводити 
групові дискусії з порушених питань. Інсценізації вимагають 
уяви і гнучкості від викладача (тренера).

Симулятивна гра
Моделювання ситуації (симуляція, імітування) є модел-

лю реальності. Цей метод передбачає тренування поведінки 
при використанні вміння учасника та аналіз явищ у безпеч-
них умовах (у процесі симуляції учасники використовують 
фікційні грошові знаки, а не реальні гроші). Симуляція хоча й 
повинна стосуватися реальності, але не бути простим її відо-
браженням, а тільки спрощенням процесів, які відбуваються 
в реальності. На відміну від методу, який полягає в тому, що 
учасники грають певні ролі, в симуляції вони повинні пово-
дитися природно, фіктивною є лише створювана ними реаль-
ність, а не поведінка учасників. Завдяки участі у симулюванні 
учасники можуть відчути свою природну поведінку в різних 
ситуаціях.

Симуляція застосовується для навчання й засвоєння як 
конкретних умінь, наприклад, обслуговування клієнта в місь-
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кій адміністрації, так і аналізу групових процесів, уміння при-
ймати рішення й спілкуватися.

Вибираючи симуляцію як метод навчання, слід пам’ятати, 
що це складний метод. Тренер повинен заздалегідь познайо-
митися з групою, щоби мати можливість передбачити хоча б 
частину можливих способів поведінки учасників.

Коли застосовувати? Тоді, коли:
ã навчаємо конкретних умінь, які щоденно використо-

вуються учасниками
ã під час занять при роботі в групі, плануванні, при-

йнятті рішень
ã група вже інтегрована
ã в заняттях бере участь не більше 25 осіб.

Переваги:
ã учасники можуть спостерігати й аналізувати реальну 

поведінку
ã учасники вчаться через власну (самостійну) дію
ã всі учасники залучені до дії.

Труднощі:
ã симуляція вимагає надзвичайної активності, заанга-

жованості учасників, (що, очевидно, є позитивом, але 
вимагає від тренера вмілого мотивування групи)

ã учасники часто трактують симуляцію як гру, в котрій 
вони беруть участь

ã відігрівання ролей (іноді тому учасники поводяться 
неприродно)

ã часто для проведення симуляції виникає потреба в 
значній кількості реквізитів та відповідній реоргані-
зації навчального приміщення.
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Мозковий штурм
Це саме той спосіб, який дає вам можливість використати 

колективний творчий потенціал та енергію цілої групи. Таким 
чином кожен може вільно брати участь у цьому процесі, що 
часто призводить до народження чудових ідей і нових виходів 
зі старих проблем.

Рекомендується для розробки безлічі ідей на основі твор-
чого потенціалу кожного з учасників.

Розмір групи: Довільний.
Необхідний час: Доки група не вичерпає свій потенціал ге-

нерувати нові ідеї; від 5 до 15 хвилин плюс час на обговорен-
ня.

Організація місця: Усі учасники повинні добре бачити до-
шку чи великі аркуші паперу, на яких ведучий записує ідеї.

Процес: Запишіть запитання, яке стосується проблеми, 
так, щоб кожен міг прочитати. 

Наприклад: «Як менеджерові уникнути втрат часу на теле-
фонні дзвінки?» 

ã Вирішіть, чи ділитимете ви учасників на підгрупи по 
п’ять-вісім осіб, а чи працюватимете з цілою аудиторі-
єю.

ã Акцент на кількості. Дайте чіткі інструкції: протягом 
найближчих восьми хвилин учасники повинні вису-
нути якнайбільше ідей для розв’язання проблеми: 
- дозволено будь-які ідеї, на цій стадії нема «дурних» 

чи неможливих ідей
- чим «божевільніша» ідея, тим краще
- якщо чиясь ідея нагадує вам іншу, все одно запи-

шіть її, навіть якщо вона дуже подібна до попе-
редньої

- критику не дозволено. Ми оцінимо ідеї пізніше.
ã Призначте одного чи двох записувати ідеї, щоб фіксу-

вати їх у міру надходження. Наочний показ ідей сти-
мулює інших учасників.
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ã Оголосіть закінчення «мозкового штурму», коли за-
кінчиться відведений для нього час, чи коли ви відчу-
єте, що група вичерпала свій запас ідей.

ã Зберіть групу знову і попросіть підгрупи відзвітувати-
ся про свої рішення, записуючи їх на дошці (чи розві-
шуючи поряд аркуші паперу).

ã Застосуйте одну чи кілька технік звуження для вибору 
ідеї.

 Структурована рольова гра
Це техніка, за допомогою якої частково відтворюються ре-

альні ситуації, при цьому учасники одержують визначені ролі, 
а потім грають їх за вільним сценарієм. Ви повинні зупинити 
рольову гру і провести її аналіз.

Рекомендується для того, щоб:
ã надати учасникам можливість потренувати нову пове-

дінку у відносно безпечних обставинах
ã допомогти учасникам виробити такі міжособистісні 

навички, як рішення проблем, консультування, про-
ведення інтерв’ю

ã дозволити учасникам зіграти ролі, що відрізняються 
від їхньої звичайної поведінки

ã внести в навчальну аудиторію «шматочок життя».

Розмір групи: Вам потрібні ваші «актори»; всі решта ста-
ють спостерігачами. У принципі, розмір аудиторії необмеже-
ний, але чим вона більша, тим більше зусиль необхідно доклас-
ти для структурування дискусії, яка випливає з рольової гри.

Необхідний час: Може бути від десяти до тридцяти хви-
лин. Підготовка необхідна в будь-якому випадку; вона зале-
жить від складності сценарію і детальності кожного з кроків, 
описаних нижче.

Організація місця: Кожен повинен мати можливість бачи-
ти і чути «акторів». Сама рольова гра може потребувати де-
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яких постановочних зусиль, таких як, наприклад, організація 
офісу для проведення інтерв’ю зі столом і стільцями.

Процес: гарна рольова гра має чотири чітких етапи: під-
готовчий етап, власне рольова гра, підведення підсумків і ви-
сновок.

1. Підготовчий етап
Ваше завдання – підготувати групу до рольової гри і фа-

хово обґрунтувати необхідність її використання. Тут можливі 
різні стратегії:

Ви можете почати з дискусії, під час якої запропонуйте для 
обговорення низку проблемних ситуацій, про які вам розпо-
віла група. Під час обговорення проблеми ви можете, напри-
клад, поставити запитання: «Яких помилок найчастіше може 
припуститися «Х» у цій ситуації?». За результатами дискусії 
готуємо список типових помилок. Потім ви пропонуєте учас-
никам спосіб відчути, як опанувати ситуацією, узявши участь 
у рольовій грі, де одна людина відіграватиме роль «Х», а решта 
– їх учасників.

Ви можете прочитати коротку лекцію (заздалегідь підго-
товлений виступ тривалістю не більше 10 - 15 хвилин). Мож-
на представити результати дослідження на тему «помилки, що 
найчастіше зустрічаються у …», звернувши особливу увагу на 
роль «Х» на стадії відкриття зборів. Тепер проведімо коротку 
рольову гру і подивімося, яке це - бути «Х» чи їх учасником у 
такій ситуації».

Ви можете показати фільм про групу подібну ситуацію і 
зупинити запис у той момент, коли група почне працювати, як 
єдиний колектив.

Ви можете надати групі письмовий опис ситуації.
2. Рольова гра
Будьте дуже конкретні, викладаючи інструкції з проведен-

ня рольової гри, а потім розпочніть її. Чим більше ви скажете 
про рольову гру як про навчальний метод і чим більше ви ска-
жете про те, що може відбутися (чи відбулося з вами минулого 
разу, коли ви проводили рольову гру), тим більше занепокоєн-
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ня ви посієте серед тих учасників, хто ніколи не брав участі у 
такому заході.

Розподіліть ролі серед «акторів». Запитайте, чи є добро-
вольці, або запропонуйте грати ролі тим учасникам, що, на 
вашу думку, успішно справляться з ними. Короткі письмові 
описи розміром до 50 слів можуть допомогти у підготовці ро-
льової гри, при цьому не потрібно роздавати весь сценарій чи 
друкувати довгі описи ролей. Дайте учасникам час на прочи-
тання матеріалу чи на те, щоб висловити свою думку про те, як 
повинна виглядати їхня роль.

Проінструктуйте тих, хто не зайнятий у рольовій грі: ска-
жіть їм, що вони будуть виконувати роль спостерігачів.

Дайте спостерігачам чіткі інструкції щодо того, на що 
звернути увагу, що записати. Їм буде запропоновано повідо-
мити про свої спостереження по закінченні рольової гри. Під-
готуйте учасників бути активними спостерігачами!

Почніть рольову гру. Якщо використовуються заздалегідь 
підготовлені ролі, нехай дія триває якийсь час, а потім зупи-
ніть гру, як тільки буде порушено важливу ідею. Найкраще не 
втручатися у хід виступів і записувати свої власні спостере-
ження, якщо, звичайно, учасники не зайшли у глухий кут.

Звичайно для проведення рольової гри достатньо від 10 
до 15 хвилин.

Існує кілька способів підсилити рольову гру, розбиваючи 
процес на частини і скеровуючи його.

Один з таких способів – репетиція ролей, коли ви просите 
«акторів» помінятися ролями один з одним і продовжити гру з 
цього моменту. Це може бути особливо цікавим у ситуаціях про-
тистояння двох сторін: учасники зможуть випробувати, як ви-
глядає ситуація з протилежної точки зору; крім того, різні люди 
можуть продемонструвати різні підходи до тої самої ситуації.

Ще один спосіб – це короткі інтерв’ю основних «акторів 
стосовно того що «зараз» відбувається. Давши учасникам та-
кий поштовх, вийдіть із гри.

Третій спосіб ґрунтується на парадоксальності наміру. До 
того, як попросити «акторів» зробити щось «правильно», за-
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пропонуйте їм зробити «неправильно».
3. Підведення підсумків
Попросіть «акторів» розповісти, як відбувся їхній виступ і 

як вони себе при цьому почували. Тут маються на увазі не три-
валі доповіді, а лише коротке підведення підсумків, щоб почу-
ти думку учасників з приводу їхніх ролей, одночасно давши їм 
можливість емоційної розрядки, що може бути їм потрібна для 
виходу зі своїх ролей.

Допоможіть «акторам» вийти з їхніх ролей. Іноді пропози-
ція пересісти на інші місця і фізично віддалитися від того міс-
ця, де вони грали свої ролі, необхідні для того, щоб учасники 
повернулися в групу.

Підведіть підсумки. Попросите спостерігачів розповісти, 
що вони бачили і чули. Серед інтерпретацій і здогадів виді-
літь опис справжньої поведінки. Чим зрозумілішими будуть 
інструкції спостерігачам перед початком рольової гри, тим ви-
щою — якість коментарів на цьому етапі.

4.Висновок
Допомагає учасникам об’єднати результати рольової гри з 

обговореним раніше матеріалом. 

Рефлексія 
Це розумовий процес, який в ситуації навчання спонукає 

учасників та учасниць мислити усвідомлено для проведення 
подальшого аналізу інформації, оцінки її точності та підведен-
ня відповідних висновків. 

Такий процес дозволяє учасникам та учасницям усвідом-
лювати й акцентувати спектр можливих підходів до теми (про-
блеми). Результатом цього непростого процесу служить досяг-
нення кращого розуміння себе, своєї поведінки, процесів, тем, 
концепцій, своїх акцентів у них. 

За відсутності рефлексії, навчання «позбавляється важ-
ливого компоненту – процесу реорганізації мислення, необ-
хідного для результативного навчання». Ефективне навчання 
вимагає часу для обдумування, який викладач (тренер) вио-
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кремлює як спеціальне індивідуальне завдання для учасників. 
Рефлексія може проводитись структуровано за допомогою за-
пропонованих запитань (часто одного, двох). Кількість яких 
залежить від завдань рефлексії. Також може проводитись у 
вільній формі без запитань, коли учасники рефлектують про-
йдений етап, частину програми.

Форми рефлексій можуть бути усними і письмовими, «від-
разу» і «завтра», «відкритими» з озвучуванням у групі і «закри-
тими» – записом для себе. Вони будуються за формами реф-
лективних щоденників, але де в чому відрізняються.

Усні рефлексії – частіше відбуваються одразу після завер-
шення тематичного блоку, тренінгу, дня, всередині тренер-
ської групи або між тими, хто проводив навчання і учасника-
ми та учасницями. 

Учасники також аналізують свою ефективність під час ро-
зумових процесів, задіяних у навчанні. Вони також можуть ви-
користовувати цю інформацію для вирішення проблем надалі. 

Метаплан
Учасники індивідуально формулюють свої повідомлення 

та чітко записують їх на картках стовно визначеної теми.
Вони зачитують і при цьому чіпляють картки без всякого 

порядку на стенді. Потім картки можуть бути впорядковані і 
опрацьовуватися далі в групах або по пунктах готується вирі-
шальна дискусія.

Робота з картками є можливою також у великій групі і 
дає можливість висловитись у письмовій формі усім учасни-
кам. Усім надається слово. Жоден вклад не повинен загуби-
тися. Цим досягається можливість побачити усю гаму інфор-
мацій та думок. Уникається монополізація дискусії окремими 
балакунами, конфліктні ритуали, що блокують вияснення пи-
тання. Робота з картками підходить для збору інформацій чи 
пояснень, варіантів вирішення проблеми і творчих ідей. За до-
помогою кольорових карток можуть бути розглянуті декілька 
аспектів. Основними правилами проведення метаплану є:
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ã Для нетренованих груп показати, якого обсягу має бу-
ти повідомлення (слово або коротка фраза) і наголо-
сити, що на кожній картці може бути занотована лише 
одна ідея

ã У великих групах або лімітувати кількість карток на 
людину, або зібрати учасників в пари чи групи по 
троє

ã Якщо карток є більше, ніж 50, процес їх впорядкуван-
ня на пленумі триває надто довго.

Найкраще зробити перерву, а ведучий курсу сам розро-
бляє сортування по категоріях, які можна коротко продиску-
тувати на пленумі (кожен перевіряє позицію власної картки).
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Огданський Кирило 
дНІПрОПЕТрОвсьКа 
обл.
Кутідзе людмила 
ЗаПОрІЗсьКа обл.
Горбатенко Олена 
ЗаПОрІЗсьКа обл.

аненко людмила 
ЗаПОрІЗсьКа обл.

Оргієць Оксана 
ЗаПОрІЗьКа обл.

айрапетян віталій 
КриМ

Мустафаєва уріє 
КриМ

алєщєнко Микола 
луГаНсьКа обл.

ПІБ учасників,  Назва НЗ Фінансування Цільова аудиторія НЗ
область україни кількість годин НЗ  дати 

розвиток громади, як основна 
мета державного управління. 
4 год.
стратегічне планування розви-
тку територій. 4 год.
Індустріальні парки. Методика 
вибору керуючої компанії інду-
стріального парку. 4 год.
Написання проектів комуналь-
ними підприємствами міста 
Токмак для участі у конкурсах 
на отримання грантів. 3 мод. 
по 4 год.
Конкурс бізнес–проектів  як ін-
новаційний інструмент  розви-
тку суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва.   
по 6 год.
визначення пріоритетних на-
прямків розвитку територіаль-
ної громади Каштанівської 
сільської ради.  4 год.

управління знаннями  
в організації.
4 год.

Основні принципи створення 
візуального супроводу  
для публічного виступу.
2 дні по 6 год.

ЦППК
19/03/2012

ЦППК
15/03/2012
за рахунок влас-
ної ініціативи 
22/03/ 2012
за рахунок влас-
ної ініціативи 
17 /04, 
04/05  2012

ПП «юдін» 
02/04/ 2012, 
12 /04/2012

ЦППК
30/03/ 2012

ЦППК
19/03/ 2012

ЦППК
03/04/ 2012

Додаток

Перелік розроблених та проведених навчальних програм  
учасниками рТМ проекту рвр   

Керівники ОМс (сіль-
ські та селищні голови)

Голови сільських  
та селищних рад
співробітники  
управління ЗЕд  
Ода
Працівники  
комунальних  
підприємств міста

Перший для представ-
ників приватного під-
приємства, другий для 
студентів м. Бердянськ

Представники виконав-
чого органу, депутати, 
громадські активісти 
сільської ради

Керівники та фахівці 
кадрових служб мініс-
терств, республікан-
ських комітетів, інших 
органів виконавчої 
влади  
викладачі луганського 
центру післядипломної 
освіти, службовці  
органів дс та Мс  
області
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НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Кондіус Інна 
сЕвасТОПОль

Гапєєва людмила 
суМсьКа обл.

страшна людмила 
чЕрКасьКа обл.

лагутенко світлана 
дНІПрОПЕТрОвсьКа 
обл.

антонова Ольга 
дНІПрОПЕТрОвсьКа 
обл.

Горожанкіна Ірина 
дОНЕЦьКа обл.

лаптєва анастасія 
КІрОвОГрадсьКа 
обл.

юрченко Олеся
луГаНсьКа обл.

афанас’єва Олена 
луГаНсьКа обл.

ПІБ учасників,  Назва НЗ Фінансування Цільова аудиторія НЗ
область україни кількість годин НЗ дати 

актуальні питання збалансова-
ного розвитку регіону.
8 год.
реалізація повноважень органу 
місцевого самоврядування че-
рез розробку програм.
4 год.
як структурувати перелік  
робіт для досягнення успіху  
у плануванні. 
 6 год.
Організація процесу закупівель 
за державні кошти.
4 год.

вивчення потреб замовника  
у новому інструментарії  
управління.
4 год.
самозахист споживачів.
4 год.

Мистецтво публічного виступу. 
 4 год.

впровадження ґендерної полі-
тики в україні.
 6 год.
виявлення маніпуляції і проти-
стояння психологічному впливу. 
4 год.

ЦППК
01/02/ 2012

за рахунок влас-
ної ініціативи 
10/01/ 2012

за рахунок влас-
ної ініціативи 
10/03/2012

дрІду Наду 
22 /02/2012

ЦППК
16/03/2012

ЦППК
4/03/ 2012

ЦППК
4/04/2012 

ЦППК
19/03/2012

ЦППК
03/2012

дс міської та районних 
адміністрацій

Керівники структурних 
підрозділів  
міської ради

державні службовці

члени ККТ розпорядни-
ків державних коштів 
області  особи 

Кадровий резерв на 
iv категорію посад дс 
та Мс   

для спеціалістів-
землевпорядників сіль-
ських та селищних рад
   

Магістри економічних 
наук зі спеціальності 
«адміністративний ме-
неджмент» КНТу  

дс  v-vІІ категорії 
11 осіб 

дс v-vii категорії, поса-
дові особи місцевого 
самоврядування    
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Додаток

дудка Ірина  
ПОлТавсьКа обл.

чабак людмила 
чЕрНІГІвсьКа обл.

Фесенко Марина 
чЕрНІГІвсьКа обл.

соловьов сергій 
КиївсьКа обл.

Мальована світлана 
дОНЕЦьКа обл.

чикалова вікторія 
ЗаПОрІЗьКа обл. 

Максюта Наталія 
ЗаПОрІЗьКа обл.

Кость Іванна 
вОлиНсьКа обл.

Куберка Марина 
ЗаКарПаТсьКа обл.

ПІБ учасників,  Назва НЗ Фінансування Цільова аудиторія НЗ
область україни кількість годин НЗ  дати 

Проект розвитку територіальної 
громади, як спосіб вирішення 
місцевих проблем за допомо-
гою ініціатив населення.
6 год.
Етика та етикет в державному 
управлінні. 
6 год.

Методи розвитку ґендерної чут-
ливості у державних службов-
ців. 2 год.
Зв’язки з пресою
в органах державної влади.  
6 год.
врахування гендерного компо-
ненту при формуванні стратегії 
розвитку регіону.
6 год.

Основи проектного  
менеджменту.
6 год.

лідерство як фактор стратегіч-
ного розвитку регіонів.
2 год.

Ефективна презентація: тонко-
щі підготовки та її проведення. 
4 год.
Підготовка пілотних проектів  з 
теплосанації житлових будинків. 
4 год.

ЦППК
03/2012

ЦППК
02/2012

ЦППК
03/2012

Наду 
29/02/2012

Перше півріччя 
2012

Фонд «відкритий 
світ» 03/2012

ЦППК
29/02/2012

ЦППК
15/03/2012

за рахунок влас-
ної ініціативи 
20/03/2012

Керівники органів міс-
цевого самоврядуван-
ня області (сільські та 
селищні голови)  

Новопризначені спеці-
алісти відділів, управ-
лінь Ода, рда 

Бухгалтери сільських, 
селищних рад  

Представники органів 
дс та Мс

Представники управ-
ління праці та соці-
ального захисту насе-
лення; представники 
структурних підрозділів 
Ода, міських і район-
них рад
Особи, які розвивають, 
планують розвивати 
власну справу або хо-
чуть добитися успіху на 
своєму робочому місці
Керівники органів дс 
Мс, державних під-
приємств, кадровий 
резерв
Посадові особи v-vii 
категорій посад, впер-
ше прийняті на службу
Голови ОсББ
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НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

репарук єва  
ЗаКарПаТсьКа обл.

вакарова віталія 
ЗаКарПаТсьКа обл.

друшляковська 
Ірина
 львІвсьКа обл.
Біляк андрій 
львІвсьКа обл.

Бундз валентина 
львІвсьКа обл.
симутис Марта 
львІвсьКа обл.
Головко Тетяна
суМсьКа обл.

Попович Тамара 
ТЕрНОПІлсьКа обл.

ПІБ учасників,  Назва НЗ Фінансування Цільова аудиторія НЗ
область україни кількість годин НЗ  дати 

Проектна діяльність - інстру-
мент реалізації локальних  
стратегій та забезпечення   
сталості громад.
1 інформаційний модуль –  
4 год., 8 практичних модулів – 
по 6 год., 1 підсумковий модуль 
– 4 год.
розробка проектних пропози-
цій в рамках всеукраїнського 
конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самовря-
дування. 
1 інформаційний модуль 3 дні 
+ заключна конференція
управління проектами  
як інструмент стратегічного 
розвитку території. 
4 год.

Комунікативна компетентність 
в професійній діяльності. 
6 год.

шлях до успіху: від ідеї  
до проекту. 
два модулі по 4 год.

як підвищити ефективність 
функціонування систем  
управління якістю  
в органі влади. 
4 год.

ЦППК
21/03/2012

за рахунок влас-
ної ініціативи 
03/2012

ЦППК 
25/11/2011 та    
30/11/2011

ЦППК
08/02/2012

за рахунок влас-
ної ініціативи 
02/2012

ЦППК
19/03/2012

Працівники органів 
місцевого самовряду-
вання, активісти та 
керівники громадських 
організацій

Посадові особи  
органів місцевого  
самоврядування

Працівники  органів 
державної влади та 
місцевого самовряду-
вання Іv-vІІ категорій 
посад із районів  
області
сільські та селищні 
голови

Працівники виконав-
чого комітету, шкіл,  
будинку культури,  
бібліотеки
Керівники та заступни-
ки керівників структур-
них підрозділів  
районних та обласної 
державної адміністра-
ції, міської ради
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Додаток

стечишин Мар’яна 
ТЕрНОПІльсКа обл.
водовіз володимир 
ТЕрНОПІльсКа обл.

Мартишко андрій 
ТЕрНОПІльсьКа обл.

лоза роман 
ТЕрНОПІльсьКа обл.
Гакман сергій 
чЕрНІвЕЦьКа обл.
ричкiна лiлiя 
суМсьКа обл.

ласкавчук Тетяна
вІННиЦьКа обл.
Трошан антоніна 
вІННиЦьКа обл.
Безпалько Ольга
вІННиЦьКа обл.

левківська лариса 
жиТОМирсьКа обл.
швець Тетяна 
жиТОМирсьКа обл
Проц лариса
ЗаКарПаТсьКа обл.

ПІБ учасників,  Назва НЗ Фінансування Цільова аудиторія НЗ
область україни кількість годин НЗ  дати 

складання проектної заявки на 
отримання додаткового фінан-
сування (на прикладі заявки 
“реконструкція каналізаційних 
очисних споруд м.Тернопіль»). 
4 год.
Застосування брендингу та 
маркетингу територій для за-
лучення прямих іноземних ін-
вестицій. 
4 год.

розробка стратегій розвитку те-
риторій.  8 год.
Підготовка та менеджмент про-
ектів.
Інновації в роботи органів  
публічної влади. 
6 год.

Навчання для новопризначе-
них працівників виконавчих 
органів вінницької міської ради. 
8 год.
стратегічний план розвитку те-
риторіальної громади. 
6 год.
Формування  сільськогосподар-
ських  обслуговуючих  коопера-
тивів  при сільських  громадах. 
4 год.
шляхи впровадження  
альтернативних форм енергії. 
8 год.

за рахунок влас-
ної ініціативи 
11/04/2012

за рахунок  
власної  
ініціативи 
11/04/2012

ЦППК
03/2012
ЦППК
28-29/02/2012
за рахунок влас-
ної ініціативи 
24/12/ 2011

за рахунок влас-
ної ініціативи 
20/04/ 2012

ЦППК  
24/02 та 
26/04/2012
ЦППК  
23/02/2012

ЦППК  
30/03/2012

Представники різних струк-
турних підрозділів підприєм-
ства «Тернопільводоканал»

Працівники органів місце-
вого самоврядування, ра-
йонних державних адміні-
страції,
громадських організації, 
приватних підприємств
Керівники органів місцево-
го самоврядування
сільські голови області

Керівники відділів апарату 
Ода та провідні спеціалісти  
та спеціалісти апарату

Новопризначені працівни-
ки виконавчих органів  
міської ради

Голови сільських 
та селищних рад

Голови сільських та селищ-
них рад області

члени територіальних гро-
мад, посадові особи орга-
нів місцевого самовряду-
вання, працівники органів 
державної влади, відпо-
відальні за впроваджен-
ня альтернативних джерел 
енергії в регіоні
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НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Щепанський Едуард 
хМЕльНиЦьКа обл.

рябцева юлія 
ПОлТавсьКа обл.

дідух Ірина  
хМЕльНиЦьКа обл.

Пасочник юрій  
рІвЕНсьКа обл.

ПІБ учасників,  Назва НЗ Фінансування Цільова аудиторія НЗ
область україни кількість годин НЗ  дати 

sWot-аналіз як інструмент роз-
робки стратегії розвитку регі-
ону (на прикладі туристично-
рекреаційного комплексу 
хмельницької області). 8 год.

Підготовка лідерів місцевих 
громад. 
8 год.

Оцінка соціально ґендерного 
впливу у стратегічному плану-
ванні та її необхідність.
2 год.

актуальні програми міжнарод-
ної технічної  допомоги та шля-
хи їх використання.
8 год.

ЦППК  
18/04/2012

ЦППК  
16/03/2012

ЦППК

ГО “волинський 
ресурсний 
центр”
14/12/2012

слухачі магістратури 
за спеціальністю  
«державна служба» – 
практичні працівни-
ки органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

Посадові особи  
органів місцевого  
самоврядування

Голови сільських рад

Посадові особи  
місцевих органів влади 
та органів місевого  
самоврядування
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Подяки

Уявіть собі момент, коли дідусь «за 70» і його онук 2,5 ро-
ки спілкуються  на «чоловічі» теми та перебирають певні «важ-
ливі» предмети, серед яких звичайнісінька китайська запаль-
ничка, - до них приходить ідея розробки безпечного тестера 
високої напруги на базі цієї ж запальнички. Згодом, цю ідею 
дідусь оформляє у статтю, яку із задоволенням публікує раді-
ожурнал. 

Моє везіння полягає в тому, що дідусь - це мій батько 
Ярослав Мамчур, онук – мій племінник Ярема Возний. І я ду-
же вдячна обом за натхнення, а також за приклад того, що іно-
ді варто  представити свій досвід і результат спілкування, щоб 
ним міг скористатись ще хтось. Навіть, якщо для цього дове-
деться зробити те, чого ти ніколи не робила – написати книгу.

Та звичайно ж, це видання могло з’явитися на світ лише 
завдяки натхненню і зусиллям  багатьох людей. 

Тому мені дуже хочеться подякувати усім, хто став части-
ною цього досвіду і згадати хоча б декого з них. 

В першу чергу подяка донорам CIDA, які  дали  нам змогу 
перетворити частину їх матеріальних активів у форму посіб-
ника. Без цього це видання стало б неможливим.

Я дуже вдячна керівнику проекту РВР в Україні Ігорю 
Санжаровському за професійне визнання та довіру  у розроб-
ці та реалізації унікальних навчально-практичних програм у 
рамках проекту. Віталію Кучинському, який дуже м’яко але 
невтомно координував нашу роботу в проекті та над цим ви-
данням. Особливо цінним для мене стало те, що витримуючи 
жорсткі рамки проекту, вони ризикнули «потурати» нашим 
«нетрадиційними» підходами до навчання дорослих, що дозво-
лило завдяки спільним зусиллям, продемонструвати в загаль-
ноукраїнських координатах їх ефективність і результативність 
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та представити ключові моменти цього досвіду  у друковано-
му вигляді. 

Дякую за проникливість, з якою слухав і почув мене Дан-
кан Літч, а також можливість вчитись у нього,  поступово втя-
гуючи мене у «проектний вир» задовго до ідеї написання по-
сібника.

 Мені дуже пощастило з колегами – співтренерами та спі-
вавторами цього досвіду: Олександрою Сорокопуд та Володи-
миром Назаренко, без чиїх надихаючих і невід’ємних вкладів   
досвід проекту не з’явився б тут, у підручнику, як успішний. 
Нам вдалося оминути тренерську конкуренцію і досягнути  
синергії (це ні з чим не сплутаєш, коли це є) в стосунках, діях і 
результатах, які я сприймаю як дар і нагороду. 

Моя подяка колегам, з якими було цікаво працювати, а 
значить і вчитися у них: послідовного і прагматичного гендер-
ного підходу в Маріанни Колодій, розумінні з півслова у Віта-
лія Лисенка, фінансової дисципліни в Наталі Гелецької, влуч-
них спостережень в Пітера Сегеваре, пильного погляду на речі 
та міжконтинентальної підтримки в Ганни Шиптур. Кожен 
тренер почув би себе впевнено, працюючи з такими  ретельни-
ми та чуйними організаторами  навчання як Тамара Огданська 
та Оксана Григорович, та в тонусі з колегами Оленою Моргун, 
Іриною Лєх, Віктором Карамушкою, Світланою Славою, Сергі-
єм Могильним.

Хочу подякувати учасникам проекту, які,  не зважаючи на 
всі приватні та службові перепони, «прожили» майже три ро-
ки у програмах проекту, пристрасно і відповідально досягнули 
запланованих  результатів, а  дехто змінив своє життя, життя 
довкола себе і мене. Судячи з повідомлень, у ними ж створеній 
мережі, продовжують це робити… Якщо заглянути на сторін-
ку мережі http://www.facebook.com/groups/237127976364548/, 
можна побачити як всіх багато та кожного окремо. І цим вони 
дають мені відчуття корисності моєї справи.

Внесок всіх цих людей у представлений досвід – величез-



107

РОЗДІЛ 1

ний, а я просто беру на себе відповідальність за його оформ-
лення на цих сторінках.  

Також я щиро відчуваю, що багаторічною   життєдайною 
силою для моєї андрагогічої (і не лише) історії стали мої друзі 
і колеги, які  ділилися зі мною своєю ініціативою, фаховістю та  
незмінною підтримкою. Серед них: Ольга Тимошенко, Вікто-
рія Слюсаренко, Наталія та Роман Мончини. Так само як  не-
заперечним  є той факт, що Антонія Цурінберг, Беат Кампіш, 
Гарольд Ганцер відкрили для мене  андрагогіку як галузь знань 
та практики, яка ось уже п’ятнадцять років залишається моєю 
професією.

Також моя подяка моїм рідним, які були і залишаються 
моїми турботливими і прискіпливими «вчителями»: обидвом 
бабусям, які попри світи, які нас давно розділили,  відгукують-
ся у мені певними вчинками, сестрі Ірині Семенко і технічному 
редактору цього видання в одній особі, допитливій розумниці  
- племінниці Софійці Семенко, моїй мамі Галині Мамчур - за  
любов, енергію та волю до життя.

І звичайно ж, хто може докластися так безпосередньо до 
навчання дорослої особи, як не її ж дитина. Діти ж непевні  що 
гірше: фізична відсутність запрацьованої мами чи не менш від-
сутній погляд у відповідь на просте запитання на кшталт “як 
справи?”. Я вдячна моїй доньці Наталі Пашко за терпіння, спо-
стережливість і  критичний підхід  до мого як андрагогічного,  
так і «неандрагогічного» досвіду. Це вона щодня «нагадує» ме-
ні про те, що «дорослі» вчаться інакше.
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