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РЕМЕСЛА – ЦЕ КРУТО!

Світ швидко змінюється. Професії, які ще вчора вва-
жали престижними, раптом просто зникають. Те, що 
вимагало залучення людей на різних виробництвах, 
тепер роблять рóботи. Як не загубитись у цьому вихо-
рі змін? Де знайти своє місце у суспільстві?

Найкращі шанси реалізації сьогодні має той, хто про-
понує новинку. Звідки черпати ці ідеї та як розвивати 
здібності? Найкраще для цього підходять ремесла. 
Виготовлення з дерева, каменю, глини, металу – не 
просто ліки від поганого настрою чи нудьги. Це тре-
нування мозку творити. Сьогодні ви зі старого кореня 
дуба зробили основу лампи, завтра – нестандартно 
подивитесь на алгоритм комп’ютерної гри чи створите 
унікальний дизайн планшету або решітки автомобіля.

Займатись ремеслами – круто. Ви бачите результат 
своєї роботи, отримуєте навички мислення, які можна 
використати у будь-якій сфері. І можете просто прода-
ти свій виріб і заробити. При цьому очі відпочинуть від 
смартфону, а природні кольори дадуть спокій думкам. 
Ремесла в сучасному світі – це й модно. Багато людей, 
які є кумирами мільйонів, часто займаються ремесла-
ми для душі, для відпочинку, для пошуку нових ідей. 

Анатолій Ткачук
директор з науки і розвитку

ГО «Інститут громадянського суспільства»

Зі свого досвіду знаю, що ремесла поліпшують й осно-
вну діяльність. Реформу, що готуєш багато років, ро-
бить успішною шляхетна мета, логічна схема реаліза-
ції і красивий вигляд. Досягають цього ті, хто любить 
творити красиве з будь-яких матеріалів та в будь-яких 
умовах. Тому досвід творення у ремеслах  безцінний.

Творіть – і все вийде. Хто вміє творити руками – той 
вміє думати, хто вміє думати – той досягне успіху!

Проєкт «Молодіжний кластер органічного бізнесу Ба-
ранівської ОТГ», що реалізували за підтримки ЄС,  до-
клався до реформування системи освіти в нових під-
ходах до навчальної програми з трудового навчання 
учнів 5-9  класів. Найбільш цінним у запропонованих 
підходах є фокус на практичній користі та комерціалі-
зації виробів учнів. Це дозволяє школярам набувати 

Юрій Кононенко
директор Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

ДОСВІД ВАРТО ПРИМНОЖУВАТИ І ПОШИРЮВАТИ

важливих компетентностей, які передбачені стандар-
тами освіти, а також розвивати м’які навички, які віді-
грають значну роль в самореалізації особистості.

Також цікаві шкільні коворкінги. Вони сприяють не 
лише розширенню можливостей учнів у реалізації 
потенціалу, а й залученості жителів громади до такої 
діяльності, зближення освіти з реальним життям, по-
кращення комунікації учасників освітнього процесу.

Радісно, що Міністерство освіти і науки України до-
лучилося до проєкту та було співорганізатором двох 
всеукраїнських семінарів: «Розвиток МРЦ та шкіль-
них коворкінгів як генераторів розвитку громади» (у 
жовтні  2019 року) та «Організація технологічної осві-
ти на базі МРЦ в умовах шкільних коворкінгів» (у січні 
2021 року).

Результати та хід цього експерименту успішно вико-
ристовували для напрацювання стандарту базової се-
редньої школи, який Міністерство освіти і науки роз-
робляло торік.

Ми  впевнені, що як позитивний, так і негативний  дос-
від буде врахований для подальшого розвитку техно-
логічної освіти в наших школах.
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Сергій Дятленко
експерт з питань освіти

Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні

Досвід реалізації освітньої складової проєкту «Мо-
лодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської 
ОТГ» за підтримки ЄС вплинув на Державний стан-
дарт базової освіти (далі – Держстандарт). Завдяки 
наданим пропозиціям Держстандарт став сучаснішим 
щодо можливостей формування навичок і компетент-

Андрій Терещук
доктор педагогічних наук,

завідувач кафедри технологічної освіти,
професор Уманського державного

педагогічного університету імені Павла Тичини

Сучасний учень готовий постійно навчатись, змінюва-
ти власне життя і громаду. Це – покоління Z. Учителям 
складно з ним, адже багато звикли працювати по-ста-
рому: давати багато теорії, розвивати лише знаннєву 
компетентність. Учні покоління Z – візуали, які не зо-
середжуються довше, ніж 7-10 хвилин. Вони готові до 
практичного навчання. Їм не треба багато розповіда-
ти, їх потрібно організувати для діяльності.

Яким вчителем необхідно бути, щоби відповідати ви-
могам сучасності? Навчання повинно стати прагма-
тичним, націленим на результат. Учитель має стати 
інноватором в організації та моделюванні освітнього 
середовища. Він повинен організувати навчальний 
поступ, а не оцінювати суму знань.

Сучасному вчителю потрібно в рази більше знань та 
умінь, ніж раніше. Зникає чітка межа між предметами. 
На перше місце виходять компетентності, які інтегру-
ватимуть навчання навколо теоретичної і практичної  
діяльності учня.

Вчитель повинен оцінювати не проєкт чи освоєну тех-
нологію, а вміння, набуті учнями. Вчитель не повинен 
працювати «на виставку» і хвилюватись за демонстра-
цію здобутків.

ПОГОВОРИМО ПРО ВЧИТЕЛЯ

ПРОЄКТ НА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Чудово, що в рамках проєкту апробовано новий під-
хід, сфокусований на суті, на практичній діяльності. 
Ми побачили ще чіткіше проблеми і перешкоди, у цен-
трі яких, на жаль, дуже часто – вчитель, який не хоче 
вийти з «теплої ванни» старих підходів!

ностей, які будуть важливі для дітей в житті. Із нефор-
мальних досягнень я б виділив те, що проєкт та його 
учасники стали каталізаторами ефективних змін в 
шкільній освіті, зокрема в галузі «технологія».

Головний чинник успіху будь-якої дії  – це люди. Мо-
жуть бути створені умови – обладнання чи програма. 
Але якщо не буде вчителя, то весь процес піде на нуль. 
Тому тішить увага, яку проєкт приділив вчителям.

Якщо досі трудове навчання сприймали вузько («як 
пришити ґудзик чи забити цвях»), то тепер на на цю 
дисципліну слід дивитися як на можливість досягти 
успіху в житті. Уміння все це робити є не менш важли-
вою навичкою, ніж мати природничу чи математичну 
компетентність.

Два роки тому слово «коворкінги» звучали страшно. 
Зараз у багатьох громадах їх створюють як місця по-
єднання зусиль та інтересів багатьох людей.

Освіта – консервативна річ. Чужаків туди не пускають, 
вважаючи, що вони нічого не розуміють. Та насправді 
погляд збоку дозволяє по-іншому побачити та оцінити 
нові можливості. Цей проєкт і дав таку чудову нагоду.
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СТАНДАРТ УМІНЬ, А НЕ СТАНДАРТ ЗНАНЬ

Реформа освіти – складний, постійний процес змін та вдосконалення, в залежності від розвитку суспіль-
ства, викликів, перспектив майбутнього. Реформи не створюють одномоментно, клацаннями пальців, як 
це робив Танос у фільмі «Месники». Це десятки років важкої праці великої кількості людей.На третій рік 
проєкту на запрошення ми відвідали 18 громад у 8 областях України. Розповідали як про здобутки, так і 
про «баранівські граблі», щоб допомогти іншим уникнути типових помилок. Водночас, ознайомлювались з 
тим, як низка громад по Україні за останніх три роки почали також впроваджувати інноваційні підходи до 
залучення молоді: коворкінги, медіатеки і хаби. У цьому виданні ми спробуємо пройти разом з вами шлях 
від початку проєкту в Баранівській ОТГ до його юридичного завершення (адже його результати працюють 
і працюватимуть уже самостійно) і розповісти про найцікавіші приклади активності вчителів, директорів 
шкіл.

Передісторія та хронологія проєкту в Баранівській громаді, у рамках якого 
спільно з МОН проведено апробацію нових підходів до технологічної освіти

2001 2001 – 2003 2003 – 2006 2016 03.2017 07.2017

початок реформи
шкільної освіти

науковці та методисти працюють
над стандартизованим

змістом технологічної освіти

перша реформована
олімпіада з трудового

навчання в Полтаві

професор Віктор Сидоренко
ініціює введення методу

проєктів у навчання

початок впровадження
освітніх реформ міністеркою

освіти Лілією Гриневич

МОН України затвердило нову
програму з трудового навчання:
вперше без гендерного поділу

У 2017 році Інститут громадянського суспільства ініціював 
підготовку спільного з Баранівською громадою (Житомир-
ська область) проєкту «Молодіжний кластер органічного 
бізнесу Баранівської ОТГ», що отримав фінансову підтрим-
ку Європейського Союзу. Проєкт надав можливість сучасно 
обладнати шкільні коворкінги: технічний, швейний, теплич-
ний і 3D-моделювання. Доступ до них мають не лише учні, а 

й місцева молодь та дорослі, які можуть відвідувати заняття 
та вчитися працювати з обладнанням. У партнерстві з МОН 
у шкільних коворкінгах проводили апробацію нової про-
грами з трудового навчання та нової організаційної форми 
- Міжшкільного ресурсного центру. Мета компоненту – зро-
бити школу відкритою для всіх жителів громади, а школярів 
- залучити як співтворців майбутнього громади.

Лютий 2018 Червень – серпень 2018

Жовтень 2018Березень 2019Жовтень 2019

Червень 2020 Вересень 2020 Січень 2021

початок проєкту Створено перший в Україні МРЦ нового
формату, який згодом МОН України

визначило у відповідному Положенні

запуск коворкінгів: столярний,
швейний, 3D-моделювання,

медіаковоркінгу (Шкільне ТБ)

запуск тепличного коворкінгувсеукраїнський семінар для
вчителів і директорів МНВК (МРЦ)

в Баранівці

Баранівський МРЦ виграв свій
перший тендер на пошиття

захисних масок на 235 000 гривень

затверджено Державний стандарт
базової середньої освіти з

урахуванням досвіду проєкту Баранівки

понад 230 вчителів зареєструвалось
на онлайн-навчання,

які проводила команда проєкту

Травень 2018

започатковано щорічний
курс для старшокласників
«Підприємцем бути легко»

За даними соцопитувань, молодь все більш позитивно (по-
рівняно з дорослими) характеризує Баранівську громаду. 
Протягом 2019-2021 років частка респондентів віком до 35 
років, які надали позитивні характеристики громаді, зросла 
з 35% до 42%. Оптимізм молоді зріс, передусім, щодо мож-
ливостей для самореалізації: порівняно з 2017 роком у 5 ра-
зів (до 10%) зросла частка тих, хто бачать такі можливості у 
себе вдома.

Ці дані свідчать про результативність проєкту, спрямовано-
го на залучення молоді.
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Три роки проєкту промайнули. І хоча під час локдауну 
2020  року уроки, гуртки, майстер-класи офлайн проводи-
ти було заборонено (що впинуло на показники), ми можемо 
підбити підсумки за ключовими показниками:

• Створено 5 коворкінгів, уроки та гуртки в яких відвіда-
ли понад 55% учнів (5-11 класів) громади.

• Проведено навчальні курси для підвищення кваліфіка-
ції для 318 вчителів (офлайн та онлайн), 484 особи відві-
дали та / або працювали в тепличному коворкінгу.

• Команда МРЦ виконала понад 70 замовлень, виготовила 

понад 14 000 одиниць виробів на понад 340 000 гривень.
• Понад 50 учнів пройшли молодіжний курс «Підприємцем 

бути легко» та написали 18 заявок на Бюджет участі.
• У громаді заснували громадські організації та моло-

діжні спільноти. Молодь пише проєкти та бере участь в 
конкурсах та грантах (зокрема міжнародних).

• 5 учасників курсів та гуртків (старшокласники) визна-
чилися з майбутньою професією. І найголовншіе: в 
останній рік проєкту частка молоді, яка обрала одну 
з чотирьох позитивних характеристик своєї громади, 
сягнула 42%.

Оксана Воробей
директорка

Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників
Баранівської міської ради

– Чи уявляєте ви сучасну школу без вчителя? У принципі ж, «гугл знає 
все»! А як щодо уроку трудового навчання (технологій) у базовій шко-
лі? Відчиняє, приміром, п’ятикласник двері до майстерні, де стоять 
найсучасніші станки – і ЩО? Як на мене, відповідь очевидна: потрібен 
той, у чиїх руках ця техніка оживе, той, хто допоможе дітям повірити в 
себе, сформує у них бажання творити.

Реформа освіти дала великі можливості вчителю. Проте більшість пе-
дагогів не використовують їх, сприйнявши академічну свободу лише 
як звільнення від контролю з боку відділів освіти й адміністрацій за-
кладів. Ні про яке технологічне формування ключових компетентно-
стей і наскрізних умінь здобувачів освіти не йдеться  – працюють, як 
і працювали десятиліттями до того. Як і раніше, домінують так звані 
«тверді» навички (hard skills), а «м’які» (soft skills) – це взагалі «terra 
incognita». Пасивність, відсутність мотивації, страх спробувати пра-
цювати по-новому, небажання вийти із зони комфорту – ось ключові 
перешкоди.

Нашій громаді пощастило: за грант ЄС встановлено сучасне облад-
нання для шкільних коворкінгів. На жаль, для багатьох вчителів на-
віть це не стало стимулом до підвищення кваліфікації. Тому потрібно 
постійно спонукати педагогів до професійного розвитку, допомагати 
їм. У цьому й полягають завдання нашого новоствореного Центру.

Що вдалося

Соціологічне опитування 2020: Чи Ви відвідували
майстерні-коворкінги МРЦ?

Кількість вчителів, які пройшли навчання за рік
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ШИШАЦЬКА ГРОМАДА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
МРІЯ – БОМБА УПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ, ЯКА МОЖЕ 
ВИБУХНУТИ В РЕАЛЬНІСТЬ!

Геннадій Світличний – вчитель вищої категорії, старший
вчитель Великобузівського НВК Шишацької селищної ради
genaus1971@gmail.com

Вічна сіро-зелено-синя маса застарілого облад-
нання, похмурого інтер’єру, однакового в усіх 
шкільних майстернях, де я побував, викликає у 
вчителя постійні депресію та відчуття дежавю. Так 
і виникла ідея створення сучасної шкільної май-
стерні як простору, де було б зручно творити, пра-
цювати, спілкуватися, проводити з користю час.

Задекларований Міністерством освіти і науки 
проєктний підхід на уроках трудового навчання, 
оновлення програми були першими ластівками 
давно назрілих змін. Але хто ж їх зробить, як не 
самі вчителі та адміністрація школи?

На фінальному етапі олімпіади з трудового нав-
чання 2017 року я запитав колег, де можна знайти 
інформацію про те, як сучасно облаштувати май-
стерню? Відповідь «такої інформації ніде немає» 
спонукала мене на самостійний пошук. Я почав 
вивчати досвід вчителів з різних шкіл, аналізував 
обладнання для сучасної майстерні. І тут у соцме-
режах мені трапляється пост про проєкт у Бара-
нівській ОТГ, складовою якого було створення 
міжшкільного ресурсного центру, технічного, 
швейного та тепличного коворкінгу.

Використовуючи цей та інші приклади розвитку 
технологічної освіти, ми з директоркою НВК Оль-

Геннадій Світличний

гою Попович склали кошторис. Сума, яка була не-
обхідна для реалізації цієї ідеї, склала 400 тисяч 
гривень. Коли ми уже знали, що саме нам потріб-
но і скільки це коштує, почалися пошуки  джерел 
фінансування, написання заявок. За чотири роки 
нам вдалося залучити понад 300 тисяч грн:
• 2017 рік. Компанія «Астарта-Київ»: 30 тисяч гри-

вень на ремонт електромережі та освітлення.
• 2018 рік. Подарунок від ТМ «Dnipro-M»: набір 

ручних інструментів та електроінструментів, 
приблизно 20 тисяч гривень.

• 2017 – 2020 рік. Завдяки відділу освіти громади 
купили 2 електролобзики, пилосос, шліфуваль-
ний і розпиловочний верстати, 20 тисяч гривень.

• 2019 рік. Проєкт «Створення шкільного соці-
ального підприємства «Lilac-tree» (вироби з 
деревини) заробив 15 тисяч гривень та при-
дбав стрічковий верстат. Допомога народного 
депутата Олега Кулініча (він бачив нашу робо-
ту) на ремонт та закупівлю запасних частин об-
ладнання та придбання розхідних матеріалів 
для нашої майстерні на 30 тисяч гривень.

• 2020 рік. Проєкти на Шкільний громадський 
бюджет Полтавської області: «Новий освітній 
простір – своїми руками» (на фрезерно-граві-
ювальний верстат) та «Сучасна майстерня – 
чисте повітря» (на систему очищення повітря 
та стружковідведення) на 200 тисяч гривень. 
Обидва стали переможцями та реалізовані.

Учні Великобузівського НВК під час уроку трудового нав-
чання в сучасній майстерні
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— Цей приклад показує, які результати може принести активна пра-
ця. Пана Геннадія я бачив на олімпіадах та на різних семінарах. Він 
завжди був тихенький – аж до непомітності. Я б ніколи не здогадався, 
що в цій людині живе жага до змін, креативність та натхнення. По-
бувавши в його майстерні, я багато переосмислив. Адже ця людина 
за якісь 4 роки змогла в маленькому селі без жодних гарантованих 
джерел фінансування, на «голому ентузіазмі» створити велике диво – 
створення сучасного простору для дітей власними силами. Без криків 
«усе погано», без волання «нас не цінують». Геннадій – мій герой в 
царині технологічного розвитку освіти та роботи з дітьми.

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту «Мо-
лодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ»

Юлія Рибченко – лідерка, яка змогла створити 
дієву команду для реалізації проєктів. Один із них 
– «LilacTree», соціальна майстерня з виробництва 
еко-лофт-товарів з деревини. Завдяки цьому 
проєкту, ми отримали грант на розвиток шкіль-
ної майстерні. Ще один її проєкт – «Dance&Grace» 
отримав грант на облаштування хореографічної 
міністудії у Великобузівському НВК.

Також варто згадати й індивідуальні виграні про-
єкти Юлії: спортивно-розважально-інформацій-
но-ігрова територія дозвілля «Твій найкращий 
вибір!» від Бюджету участі Полтавської області та 
«Freedom сlass – навчайся у просторі без меж!» 
від Шкільного громадського бюджету.

Віталій та Назар Марюхна довели, що діти із села 
можуть досягти успіху, коли є бажання і мрія. Їх-
ній успіх поєднав трудове навчання та техноло-
гії. На кожній олімпіаді з трудового навчання на 
обласному рівні вони здобували призові місця. 
Назар виборов право участі у ІV етапі олімпіади.

На сьогодні Віталій закінчив магістратуру, всту-
пив до аспірантури Полтавського національного 
педагогічного університету на факультет техно-
логії та дизайну. Назар – випускник Великобу-
зівського НВК. Його проєкт «НОП – Go! Новий 
освітній простір – своїми руками» реалізований, 
а проєкт «СонЕкоSpace» – сонячний екологічний 
простір – виграний і чекає на реалізацію.

Що ми робимо з усім виграним обладнанням?

Разом з учнями та батькам ми визначали такі на-
прямки роботи:
• розвиток та самореалізація молоді;
• зайнятість підлітків та сільської молоді;
• робота в команді.

На базі майстерні діє гурток «ОкТрудовичОК» – 
це сучасний шкільний коворкінг, де можуть вті-
лювати свої мрії не лише учні, але й усі жителі 
нашої громади. Вихованці зі стажем вже самі 
проводять майстер-класи на різних святах. Пара-
лельно у нас функціонує соціальне підприємство 

«Lilac tree», в якому діти, крім виготовлення ви-
робів, здобувають ще навички підприємливості.

В обидвох гуртках постійно займаються 
23 – 25 дітей різного віку. Ми запрошуємо май-
стрів (різьбярів, художників), які проводять 
майстер-класи для урізноманітнення занять та 
виходу із зони комфорту. Обидва бренди уже 
впізнають не лише в нашій громаді.
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ВИШЕВИЦЬКА ГРОМАДА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ЩОБ ДІСТАТИСЬ МЕТИ,
ТРЕБА ПЕРШ ЗА ВСЕ ЙТИ

Володимир Мартинюк – директор комунальної установи «Ви-
шевицький ліцей», село Вишевичі
vushevschool@gmail.com

Бажання, щоб із ліцею після навчання виходили 
діти з практичними знаннями та досвідом – не 
лише вимога сучасності – це наше усвідомлене  
бажання, яке і спонукало до впровадження змін.

Довгий час ми спостерігали за реалізованими 
чи планованими прикладами в різних освітніх 
закладах України. Житомирщина має традиції  
сільського господарства, і саме тому ми обрали 
напрямок агротехнологій, плануючи на базі те-
плиці розвинути в молоді ще й сучасні ключові 
навички – підприємливість.

Проєкт в Баранівській громаді, де створили 
тепличний коворкінг, підштовхнув нас шукати 
гранти. Ми хотіли створити умови, зокрема мате-
ріальну базу, для самореалізації сільської моло-
ді. Перші кроки завжди найважчі. Страшно, бо не 
знаєш, як робити, вважаєш, що щось не дописав 
у заявці – і тебе не оберуть. Зараз, коли ми реалі-
зовуємо цей проєкт, з усмішкою згадую ті страхи.

У березні 2019 року ми взяли участь у заочному 
етапі конкурсу «Пришкільна ділянка як освітній 
майданчик для сучасних безпечних агротехноло-
гій», який проводили «Грін Крос Україна», спільно 
з Національним еколого-натуралістичним цен-

Учениці «Вишевицького ліцею» Валентина Данілова і
Мирослава Чуян з вирощеними в теплиці кавунами

тром учнівської молоді Міністерства освіти і на-
уки України. Ми були горді, коли прочитали, що 
найбільш перспективним у цьому напрямі пока-
зав себе саме «Вишевицький ліцей».  Це ще була 
не перемога, але підтвердження, що ми рухаємо-
ся у правильному напрямку. Наш ліцей обрали 
як один з опорних закладів, де в рамках проєкту 
міжнародної технічної допомоги Європейського 
Союзу «Мережа виробничих інкубаторів «Шкіль-
ний сад» допомогли підготувати і обладнати інку-
батори для тренінгів сільської молоді.

І тут ми зрозуміли, що праця тільки починається. 
Недостатньо отримати матеріальне забезпечен-
ня. Треба навчити вчителів, віднайти спеціалістів, 
впровадити в навчальні курси «Агровиробництво» 
та «Підприємництво». Важливо налагодити технічну 
роботу теплиці та комерційну складову для прак-
тичної діяльності учнів в рамках підприємництва.

У травні-серпні 2019 року в рамках програми 
«Шкільний сад» наші фахівці відвідали Італію, а 
учениці разом з учителями – Білорусь. Там ми 
ознайомились із моделлю освітнього процесу 
в школах, зокрема у напрямках сучасного сіль-
ського господарства, підприємництва, професій-
ного та соціального росту молоді.

Володимир Мартинюк та учениці «Вишевицького ліцею» 
Галиною Зубок та Вікторією Пружко в Білорусі
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— На лекціях із підприємництва я кажу дітям: «Не бійтесь! Будь-яке розчарування чи успіх – це безцінний 
досвід». Те ж можна і сказати дорослим. Цей кейс є прикладом того, як потрібно не опускати руки, коли 
об’єктивні чи навіть суб’єктивні чинники зіпсували твої плани.

А також це приклад системності підходу. Він показує, що важливо не зупинитись лише на отриманні 
матеріальних благ, не просто радіти виграному конкурсу, а слід впроваджувати нові, сучасні методи 
розвитку молоді. Ось це – завдання освіти. Ось це – гарний приклад для наслідування.

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту «Молодіжний кластер органічного біз-
несу Баранівської міської ОТГ»

Навесні 2020 року на території ліцею встановлено 
теплицю вартістю 1 мільйон гривень (зокрема за 
грант ЄС у 20 тисяч євро за програмою EU4Youth). 
Ми проводили б практичні заняття у теплиці, якби 
не карантин. Не було змоги залучати учнів до за-
нять з агровиробництва та реалізовувати проєкти 
з вирощування на закритих ґрунтах.

Щоби теплиця не простоювала, ми вирішили за-
ради тесту щось виростити. Провели аналіз рин-
ку і зупинились на вирощуванні зеленої цибулі 
«на перо». На це вплинуло два чинники: чудова 
закупівельна ціна та досягнуті попередні домов-
леності з оптовими покупцями про збут продукції.
Виростили та реалізували 1700 кілограмів зеленої 
цибулі. І тут карантин підставив нам другу підніж-
ку. Через закриття ринків, ціна впала у 2,5 рази. Тому замість гарного прибутку, ми отримали гар-

ний і гіркуватий досвід. Наступного сезону ми зро-
били висновки та диверсифікували продукцію. 
Вирішили вирощувати, крім цибулі, ранню редьку 
«на пучки» та тюльпани.

А поки ми продовжуємо впроваджувати систем-
ні зміни. Уклали договір з університетом «Жито-
мирська політехніка» – і наші учні 10 класу поїхали 
до Житомира на навчання з предмету «Підпри-
ємництво». Курс «Підприємництво» введено до 
навчального плану в старшій школі (6 годин на 
тиждень). У 2021-2022 навчальному році заплано-
вано введення курсу «Соціальне шкільне підпри-
ємництво» до програми 7-9 класів. Ми далі беремо 
участь у різноманітних конкурсах: маючи досвід – 
це робити набагато легше.

Технічні параметри теплиці у Вишевицькому ліцеї

Площа 260 м²
(у Баранівській
громаді – 125 м²)

Покриття –
італійська плівка
240 мікрон двома
шарами

Полив: буде гідро-
поніка, а поки – в
ручному режимі

Опалення
трьохконтурне

Рухомі заливні
столи для полег-
шення обробітку та
збільшення площі

Теплиця «Вишевицького ліцею»

Учениця Ірина Гарасюта контролює вирощування 
тюльпанів в теплиц
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КРОПИВНИЦЬКИЙ

ОСВІТНЯ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
ПО-КРОПИВНИЦЬКИ

Олена Горобець – учителька трудового навчання НВК ЗНЗ 
І-ІІІ ступенів №20 – дитячого юнацького центру «Сузір’я» 
Кропивницької міської ради
zeza1@meta.ua

Міжшкільний ресурсний центр (МРЦ) – це ціка-
ве нововведення, спрямоване на забезпечення 
якісного, сучасного навчання в школах. Прости-
ми словами – це можливості, які допомагають:
• раціонально використовувати освітні кошти;
• забезпечити учнів рівним доступом до облад-

нання, технологій;
• застосовувати сучасні підходи до викладан-

ня;
• створювати конкурентність між викладачами, 

що підвищує якість надання освіти.

У наступному (2021-2022) навчальному році у 
школярів Кропивницького з’явиться можливість  

Олена Горобець

Чи потрібно це кожній школі, адже годинне наван-
таження не є високим? Так було створено 3 базо-
вих заклади, де «Захист Вітчизни» викладають для 
всіх учнів міста 10-11 класів (35 шкіл, близько 80 
класів та понад 2500 учнів). І замість поганенько-
го матеріально-технічного забезпечення предме-
ту в кожній школі, учні отримали добру базу для 
повноцінного вивчення цього предмету.

За час реалізації проєкту «Захист Вітчизни» біль-
ше 40 випускників стали курсантами вищих вій-
ськових навчальних закладів, велика кількість 
юнаків та дівчат пов’язали своє життя із Зброй-
ними Силами України.

Кулінарний коворкінг у Кропивницькому МРЦ

Учні Кропивницького на уроках «Захисту Вітчизни»

самореалізації у швейній справі, дерево- та ме-
талообробці, робототехніці, ІТ–технологіях і кулі-
нарному мистецтві. Адже в 2019 році начальниця 
управління освіти Кропивницької міської ради 
Лариса Костенко запропонувала міському голові 
Андрію Райковичу створити МРЦ для викладан-
ня технологій та трудового навчання.

Ця пропозиція не народилася з нічого. З 2014 
року в Кропивницькому запроваджено експери-
мент – спроба реформувати викладання окремих 
предметів у навчальних закладах міста. Освітні ор-
ганізатори порахували, скільки необхідно коштів 
для підтримки предмету «Захист Вітчизни» (класи, 
обладнання, смуги перешкод, утримання тирів). 
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— Цей кейс дає відповіді на важливі питання:
• Чи потрібно в кожній школі громади те, що використовують лише декілька годин на місяць та що 

потребує як інвестицій, так і постійних експлуатаційних витрат?
• Чи не краще створити один центр для шкіл громади, і таким чином забезпечити його найкращим 

обладнанням, приміщеннями, кадрами?

Скласти графік навчання та забезпечити довіз учнів таким чином, щоб усі учні змогли навчатись у цьому 
чудовому центрі – набагато ефективніше та оптимальніше, аніж сидіти і вічно плакати про недостатню 
кількість коштів. Це – по-господарськи. Це – правильно.

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту «Молодіжний кластер органічного біз-
несу Баранівської міської ОТГ»

Позитивний досвід та видимі результати «освітньої 
децентралізації» дозволили місцевій владі поба-
чити перспективність такого розвитку і прийняти 
рішення створити МРЦ для викладання трудового 
навчання (технологій) в Кропивницькому.

За кошти міського бюджету проведено капіталь-
ний ремонт приміщень для майбутнього техніч-
ного МРЦ (1,4 мільйона гривень). Уже придбано 
обладнання для майстерень на 400 тисяч гри-
вень: ергономічні меблі, професійне обладнан-
ня для дерево- та металообробки, промислові 
та побутові швейні машини, сучасне прасуваль-
не обладнання. кулінарні майстерні з сучасними 
електроплитами, духовками, холодильниками, 
витяжками, пральними машинами. Для лаборато-
рії з робототехніки заплановано придбати сучас-
ні ноутбуки, набори з робототехніки, 3D-принте-
ри. Усі майстерні та лабораторії оснащено SMART 
телевізорами, придбано інтерактивну дошку.

Паралельно кураторка створення МРЦ Олена 
Горобець вивчала досвід технічних МРЦ по всій 
Україні. Адже недостатньо лише закупити техні-
ку. Необхідно налагодити діяльність, співпрацю 
з освітніми закладами, розробити нову форму 
взаємодії з вчителями, батьками та, найголовні-
ше, учнями. Відвідавши в жовтні 2019 року все-

Швейне обладнання в Кропивницькому МРЦ

український семінар «Розвиток МРЦ та шкільних 
коворкінгів як генераторів розвитку громади» в 
Баранівській громаді та вивчивши досвід роботи 
цього закладу, принципи організації роботи, Кро-
пивницька команда сформувала чітке бачення 
розвитку МРЦ у своєму місті.

Особливістю технічного МРЦ можна вважати:
1. За рахунок інтенсивного використання май-

стерень і лабораторій (у дві зміни) в освіт-
ньому процесі задіяно велику кількість учнів 
(8  шкіл, близько 75 класів та близько 2000 
учнів).

2. Учні будуть приходити до майстерень раз на 
місяць на 4 уроки, що дасть можливість зро-
бити деякі проєкти від початку і до кінця, не 
перериваючи роботу.

3. Школи, учні яких користуються МРЦ, розта-
шовані у пішій доступності до майстерень.

Додатковою особливістю роботи МРЦ є те, що 
в сучасному світі відсутній поділ на чоловічі та 
жіночі професії. Такого ж гендерного принципу 
ми будемо дотримуватись у нашому МРЦ під час 
формування груп для навчання. Ми віримо, що  
технічний МРЦ дасть можливість визначитись 
старшокласникам із профілем подальшого нав-
чання та забезпечить достатні умови для можли-
востей самореалізації учня в різних професіях.Деревообробне обладнання в Кропивницькому МРЦ
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КРОЛЕВЕЦЬКА ГРОМАДА
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОГНИКИ В ОЧАХ І МЕТЕЛИКИ В ДУШІ

Ольга Медвідь – учителька трудового навчання вищої кате-
горії ОЗ «Кролевецький ліцей №3» Кролевецької міської ради, 
Заслужена вчителька України, членкиня ГО «Освіта для успіху»
medvedola70@gmail.com

Ольга Василенко та Ольга Медвідь

Декілька років тому мій кабінет, як і в більшості 
шкіл України, складався з одного приміщення. Не 
можна було похвалитись ні наповненням, ні оздо-
бленням класу, де діти б мали отримувати естетич-
ну насолоду від процесу. А тим паче, що олімпіади 
з трудового навчання, – гордість нашого ліцею.
Починаючи з 2012 року, наші ліцеїсти виборюва-
ли перші місця фінального (всеукраїнського) ета-
пу. Щороку наші учні здобувають призові місця, а 
абсолютна першість в Ольги Василенко та Анас-
тасії Носкової – по 4 перемоги.

Відсутність технічного забезпечення предмету в 
2017 році не стало перешкодою для підготовки 
учнів. Плацдармом стала кухня в моїй квартирі. 
Та при всьому бажанні допомогти учням прийшло 
розуміння – гарно навчити і правильно сформу-
вати необхідні кулінарні навички слід усе-таки в 
закладі з сучасним обладнанням. Крім цього, до-
датковим поштовхом стало введення «кулінарки» 
на практичному турі Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання (раніше був лише теоретич-
ний тур). Усе як в дорослому житті :) На олімпіадні 
«види спорту»  завжди звертали більше уваги.

Усвідомлення змін і власна відповідальність пе-
ред дітьми й стали тим поштовхом для рефор-
мування майстерні. Сформувавши бачення май-
бутньої майстерні, склавши перелік необхідного 
обладнання, я почала пошуки джерел оновлен-
ня матеріальної бази.

Оля Василенко

Перші сукні для ляльки, потім в’язані власноруч 
шкарпетки стали для Олі Василенко не просто 
хобі, а пізнанням свого покликання.

Шлях до успіху почався ще у восьмому класі, 
коли вона посіла друге місце на обласному етапі 
олімпіади з трудового навчання. Віра у свої сили 
та наполегливість дали можливість  розвинути 
перші успіхи до вершин національного рівня. 
Оля тричі ставала призеркою фінального етапу 
олімпіади з трудового навчання, а у 2015 році 
була відзначена стипендією Президента України. 

В Ольги з’явилося чимало поціновувачів її май-
стерності. Родичі, друзі та знайомі знайомих за-
любки купують її дизайнерські витвори: рюкзаки, 
бананки, гаманці, еко-сумки та інші ексклюзивні 
речі.

Після закінчення школи Оля вирішила опанува-
ти професію вчителя трудового навчання і тех-
нологій у Глухівському національному педагогіч-
ному університеті. Закохана у свою справу, вона 
встигає не лише відмінно вчитися, а й перемага-
ти у змаганнях, зокрема в Міжнародному конкур-
сі молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські 
каштани» (2018 – 2019) та в Міжнародному кон-
курсі молодих дизайнерів «Україна квітуча 2018» 
(командне місце).Кухонна зона в Кролевецькому ліцеї №3
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Кулінарні вироби Анастасії Носкової

Кролевецька громада

— А ви знали, що Сумщина – один з регіонів-лідерів, який генерує найбільшу кількість переможців на 
олімпіадах із трудового навчання? Оля (Ольга Юріївна;) – один з цих яскравих сумських промінчиків, 
завдяки якій це все й твориться. Через її діяльність невелике місто Кролевець має найкращий кулінар-
ний клас. Чому їй це вдається? Чому вона має, а інші – ні? Чому її учні перемагають та здобувають? Про 
Олю, її любов до дітей, предмету я можу писати багато, але Маркіян Дацишин дав мені в цьому блоці 
лише 500 слів :) Тому я напишу коротко: тому що Оля має блиск в очах і метеликів в грудях. А це – 90% 
успіху у впровадженні проєктів.

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту «Молодіжний кластер органічного біз-
несу Баранівської міської ОТГ»

Кухонна зона: на шляху до мрії

Спочатку відгукнувся місцевий підприємець Ві-
ктор Лехман – подарував електроплиту з духо-
вою шафою та кухонну машину. Уже у 2020 році, 
за підтримки меценатів Геннадія Гордієнка та Ві-
ктора Камінського кабінет поповнився ноутбуком 
та холодильником. І уже спільно з адміністрацією, 
чуйними колегами, великою кількістю меценатів  
ми облаштували шикарну кулінарну зону – мрію 
всіх учителів трудового навчання (як мінімум, мі-
ста, але ж немає меж досконалості!).

Кулінарна кімната набула рис сучасної домашньої 
кухні: фантазійний декор на стінах, меблі, подаро-
вані батьками та вчителями, обідня зона та затиш-
ний куточок для релаксу. Тепер ми маємо кухонну 
машину-комбайн (планетарний міксер, електро-
мясорубка, блендер), холодильник, електроплиту 
з духовою шафою, електрочайники, набори по-
суду, кухонний інвентар, нову мийку (проточний 
кран з підігрівом води) – майже все, що потрібно 
для цікавого, сучасного та веселого навчання.

Без перебільшення, кулінарний напрямок тру-
дового навчання в нашому ліцеї є улюбленим 
предметом. Зиск з цього мають і однокласники 
учнів, адже їх регулярно пригощають смаколика-
ми: кекси, тістечка, пироги, піци, суші, зефір тощо. 

Приготування цікавих страв уже давно вийшло за 
межі уроків трудового навчання. Ми проводимо 
кулінарні майстер-класи для батьків учнів у межах 
класних зборів, для педагогів міста під час прове-
дення семінарів та конференцій.

Крафтова продукція завжди знайде свого поціно-
вувача. Перспективних задумів у мене вистачить 
не на одне покоління. І маю надію, що матеріаль-
но-технічне забезпечення кабінету поповниться 
сучасними гаджетами, адже в основі справи ле-
жить шляхетна мета – надати учням  практичні 
(і смачні) навички самореалізації в житті.

Носкова Анастасія – це приклад безмежної напо-
легливості та постійного самовдосконалення. Чо-
тири роки поспіль вона виборювала призерство 
у Всеукраїнському етапі олімпіади з трудового 
навчання, а останні 3 шкільні роки була абсолют-
ною переможницею. Від Інституту громадянсько-
го суспільства на олімпіаді 2017 року як перемож-
ниця творчого туру Анастасія отримала кухонний 
комбайн, а 2019 року – міксер. За перемоги у ІІІ-ІV 
етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з тру-
дового навчання Настя була тричі стипендіаткою 
премії Президента України.

Зараз Настя опановує професію графічної диза-
йнерки, але не полишає заняття кулінарією. Вона 
виготовляє на замовлення різні смаколики, осо-
бливо круті пряникові будиночки.
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ІЛЛІНІВСЬКА ГРОМАДА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

— Все, що донедавна я знав про цю громаду це: активні освітяни, гур-
ток робототехніки і шкільне телебачення. Під час семінару, який ми 
проводили в Іллінівці, я відчував себе ніяково. Адже я приїхав ділитись 
досвідом роботи з молоддю. А потрапив до середовища настільки ак-
тивних і захоплених своєю роботою та молоддю громади освітян, що 
на моє кожне «А спробуйте зробити ось таке» чув відповідь: «А ми уже 
це зробили!» Я б мав приїхати не вчити, а – вчитися! Через обмежений 
обсяг ми відібрали лише найцікавіші, на наш погляд, реалізовані про-
єкти. Переглядайте, читайте, заздріть, надихайтесь!

Маркіян Дацишин, координатор компоненту МЕР проєкту «Молодіж-
ний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ»

Гурток «Робототехніка». Науково-технічна 
творчість учнівської молоді

Гурток працює як шкільний технічний коворкінг 
та перша сходинка міжшкільного ресурсного 
центру. Громада забезпечує підвезення школя-
рів із трьох шкіл до майстерні. Директорка за-
кладу – Лариса Смазна, керівник гуртка – Олек-
сандр Наливайко.

Обладнання майже на 137 000 гривень придбали 
за кошти місцевого бюджету за сприяння голови 
сільської ради Володимира Маринича: конструк-
тори LEGO, 9 ноутбуків, 3D-принтер і квадрокоп-
тер. Першими роботами учнів стали моделі ро-
ботів та брелоки з логотипами громади та шкіл. 
Шкільний технічний коворкінг доступний і для 
жителів громади. Будь-хто може відвідати занят-
тя, отримати консультацію спеціаліста та вико-
ристовувати сучасне обладнання. У перспективі 
планують створити соціальне шкільне підприєм-
ство і гурток стане самодостатнім майданчиком.

«Іллінівка ТБ». Працювати як професіонали

Спостерігаючи за розвитком Шкільного телеба-
чення Баранівської громади, за ініціативи вчитель-
ки Маргарити Поліщук, ми вирішили створити своє 
шкільне телебачення – «Іллінівка ТБ». Освітяни та 
діти в липні 2018 року виграли 50 000 гривень від 
проєкту «Сходини» на ноутбук, студійне освітлен-
ня, камеру, штатив, флеш-карти, мікрофон і дикто-
фон. А в лютому 2019 року на конкурсі «Молода 
енергія громад» отримали ще 25 000 гривень на 
фотоапарат, принтер, хромакей, прес-вол.

Зараз понад 15 учнів знімають репортажі зі школи 
та громади загалом. Паралельно вдосконалюють-
ся в журналістиці, вивчають різні жанри, підвищу-
ючи власну ораторську майстерність. Діти із задо-
воленням працюють над відеороликами: готують 
матеріал для зйомок та віддають свої професійні 
наробки редактору, який створює повний сцена-
рій для випуску новин.

Світлана Бурдун – директорка Іллінівського опорного за-
кладу  загальної середньої освіти з поглибленим вивченням 
іноземних мов Іллінівської сільської ради
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Мотузковий парк. Патріотичні ігри
та туризм

Проєкт полягає у створенні тренувальної бази, 
обладнаної для здобуття та розвитку знань у 
туризмі, зміцненні здоров’я, покращенні напо-
легливості, організованості, дисципліни, волі до 
перемоги. Його ініціаторками стали завідувачка 
філії Олена Денисова, педагог-організаторка Ді-
ана Харченко, вчителька хімії Галина Семеніхіна 
та вчителька основ здоров’я Марина Негуляєва.

Декілька років команда іллінівських учнів посі-
дає призові місця в змаганнях регіону, зокрема 
на Всеукраїнській грі «Сокіл» («Джура»). Щоби 
діти могли самостійно генерувати та влаштову-
вати подібні заходи, розвивати ідею зеленого 
туризму, нам необхідне додаткове туристичне 
обладнання.

Працівники школи власноруч змайстрували ча-
стину обладнання, а учні придбали форму для 
туристичних заходів. Окрім того, сортуючи сміття 
(екологія – базова складова туризму), ми залуча-
ємо додаткові ресурси на придбання видатково-
го матеріалу для участі в конкурсах та змаганнях.

На новоствореній базі протягом усього року мо-
лодь відпрацьовує необхідні туристичні навички. 
Паралельно там проводять профорієнтацію на 
майбутні професії: еколог, геолог, єгер, лісник, 
екскурсовод, які є перспективними в контексті 
розвитку зеленого туризму в нашому регіоні.

«Learning HUB». Простір свободи, креативу 
та знання

«Learning Hub» – комплексний навчальний центр, 
в якому діють:

• Книжковий клуб
• Кіноклуб
• Дебатний клуб
• Відеоклуб
• Група професійної майстерності вчителів анг-

лійської мови

Вітер змін

Команда учнів Захара Бойка, Віолетти Приходь-
ко, Наталі Харченко, Віри Козлової та вчительки 
Галини Семеніхіної у 2019 році створила проєкт 
«Вітер змін», на реалізацію якого отримала  5050 
гривень від БО «Вчителі за демократію та парт-
нерство». Мета проєкту – підвищення екологічної 
грамотності жителів громади, сортування відхо-
дів, заміна одноразових побутових речей багато-
разовими.

Результати:

1. Близько 500 осіб отримали на заміну поліети-
леновому пакету екоторбинку чи екопакет.

2. Близько 200 осіб взяли участь у тренінгах.
3. На подвір’ї школи встановлено майданчик для 

сортування відходів селянами.
4. Досліджено якість води в річці Калинівка, що 

протікає через село: учасники познайомились 
з науковим підходом до екологічних проблем.

5. Учасники команди провели толоки та озна-
йомчі зустрічі в громаді про екологічні про-
блеми.

«Learning Hub» – простір для спільного навчан-
ня та відпочинку, безкоштовний для всіх жителів 
громади незалежно від віку. Керівники цього про-
єкту – Антон Філіппов та Євгенія Наумова.



16 Нові бурдюки

ЧЕРНІВЦІ

СВІТ ЗМІНЮЄТЬСЯ – ПОВИНЕН ЗМІНЮВА-
ТИСЯ ВЧИТЕЛЬ!

Юрій Палій – вчитель трудового навчання та інформати-
ки Чернівецької школи №38, вчитель вищої категорії, вчи-
тель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року – 2014», вчитель-експерт Microsoft.

Із 2014 року мене запрошують бути членом жюрі 
на Всеукраїнських олімпіадах з трудового нав-
чання. Коли я туди приїздив, то спершу був роз-
чарований якістю виробів та  інструментів, якими 
працюють учні. Олімпіади показували, що така 
ситуація по всій Україні. Тоді я замислився, як 
саме можу змінити її. Чим ще я як учитель можу 
бути корисним дітям?

Запропонував директорці придбати бодай щось 
з ручного інструменту. Про електрифікований – 
навіть не йшлося! Але вона відповіла: «Коштів 
бракує на потреби школи, але будемо шукати 
спонсорської допомоги». Тож я почав шукати 
альтернативи. Спершу це були краудфандингові 
платформи. Нічого не вийшло, бо я не мав знань 
для написання проєктів та й боявся, що мені мо-
жуть відмовити.

Потім я почув про проєкт у Баранівській ОТГ, 
єврогранти і місцеві програми. Я дізнався, що в 
Чернівцях є Бюджет міських ініціатив. Перегля-
даючи освітні проєкти, побачив, що більшість 
шкіл хочуть покращити виключно інфраструкту-
ру: реконструювати їдальні, фасади, встановити 
спортивні майданчики. І жодного проєкту про на-
повнення навчальними матеріалами: обладнан-
ням, технікою, лабораторією. Про майстерню з 
трудового взагалі не йшлося.

Тому я вирішив написати проєкт модернізації 
майстерні. Команда Чернівецької ЗОШ №38 по-
дала його на Бюджет міських ініціатив Чернівців. 
За підтримки батьків і громади заявка перемог-
ла.

Оновлена майстерня трудового навчання та тех-
нологій запрацювала 1 вересня 2020 року. Мене 
тішить, що діти з великим захопленням мчать 
туди на уроки, щоби скоріше попрацювати на 
новому обладнанні. І хлопці, і дівчата, і навіть їхні 
батьки заходять поглянути на наші обновки.

Тепер ми з учнями можемо  обирати  цікавіші, 
складніші вироби. Адже ми маємо, на чому їх тво-
рити, а не лише перемальовувати до зошита. Ни-
нішні проєкти на уроках цікаві для учнів. Вони від-
кривають можливості для самостійного висування 
і реалізації ідей, розвивають навички XXI століття, 
забезпечують створення корисної і красивої речі, 
такої, що має практичне застосування.

Окрім цього, за допомогою найновішого облад-
нання учні можуть виготовляти та презентувати 
вироби, створені власними руками. У майбутньо-
му це дасть їм можливість започаткувати власну 
справу. Наша сучасна шкільна майстерня сьо-
годні – це наші сучасні громадяни завтра.

Юрій Палій
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Модернізація майстерні в Чернівецькій ЗОШ №38: 300 000 гривень*

12 5 1 3 3 1
верстаків токарних

верстатів
стрічкова
пила

свердлиль-
них верстати

шліфуваль-
них станки

торцювальна
пила

інший сучасний
інструмент

* модернізація триває з 2019 року

МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ ДО СТВОРЕННЯ МРІЇ

У 2019 році учень 9 класу Степан Величко здо-
був перше місце на IV етапі Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з трудового навчання. Зацікав-
лення столярною справою і творчі мрії в хлопця 
тільки зростали. Вони визначили й вибір наступ-
ного кроку учня в розвитку. Сьогодні Степан на-
вчається у Вижницькому коледжі прикладного 
мистецтва за спеціальністю «Художня обробка 
деревини».

Степан Величко

Завдяки тому, що в Чернівецькій ЗОШ №38 
з’явилося обладнання, діти почали відкривати в 
собі нові інтереси і здібності. Учень 7 класу Ми-
кола Лутанюк зацікавився роботою на лобзи-
ковому станку та стрічковій пилі. І вже сьогодні 
виготовляє моделі авто з деревини, які не по-
ступаються заводським. У майбутньому Микола 
планує пов’язати свою професійну діяльність з 
деревообробкою.

Микола Лутанюк

— З Юрієм я познайомився 2017 року в Полтаві, куди мене запросили 
прочитати першу лекцію для дітей в рамках реформ олімпіад з трудо-
вого навчання та технологій. Надалі ми кожного року зустрічались на 
олімпіадах та семінарах.

Ця неперервність дала мені змогу спостерігати трансформацію Юрія 
як учителя трудового: спершу він не знав багато про можливості вдо-
сконалення навчання, не вірив у свої сили, був тихим, але перетво-
рився на активного, крутого та експертного вчителя.

Історію Юрія, як і його самого, я б возив на усі освітні семінари та 
показував як приклад вчителя, який, як кажуть, «зробив себе сам».

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту «Мо-
лодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ»
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МЕНСЬКА ГРОМАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБАСТЬ

Головною проблемою професійної орієнтації в 
школі є відсутність можливості в учнів спробува-
ти свої сили в професійній діяльності. І ця низька 
ефективність профільного навчання обумовлена 
недостатньою увагою  до профільної підготовки.

Створення МРЦ на базі МНВК – оптимальне рі-
шення, адже міжшкільні комбінати мають досвід у 
створенні міжшкільних профільних класів: в одній 
навчальній групі навчаються учні декількох кла-
сів різних шкіл, а учень одного невеликого класу 
має можливість обирати різні напрямки навчання 
відповідно до здібностей і бажань. Матеріальна 
база МНВК (МРЦ) може забезпечити умови, необ-
хідні  для перевірки можливостей самореалізації 
у різних видах діяльності, що сприяло б усвідом-
леному вибору напрямку профільного навчання.

МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ
КОМБІНАТ – ФУНДАМЕНТ МАЙБУТНІХ 
МІЖШКІЛЬНИХ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

Леонід Шестаковський – директор Степанів-
ського МНВК, відмінник освіти, учитель-мето-
дист вищої категорії, голова ради директорів 
МНВК, голова координаційної ради дирек-
торів МНВК України, Заслужений працівник 
освіти України.

бором (професійні проби), відповідно до профілю 
навчання. Та й не лише учні виграють від існу-
вання в громаді  МРЦ  (МНВК). Одним із напрям-
ків діяльності таких закладів є освіта дорослих: 
професійне навчання, підвищення кваліфікації та 
перекваліфікація.

Кадровий потенціал для громади слід готувати 
на місці. Потрібно запроваджувати дуальну фор-
му професійної підготовки. У Степанівському 
МРЦ  (МНВК) уже впроваджують загальноєвро-
пейську практику здобуття робітничої професії 
разом із середньою освітою. Учень, який обрав 
технологічний профіль, навчається за програма-
ми профільного рівня технологій або оволодіває 
професією. Учень також може пройти курс за ви-

Леонід Шестаковський

У Степанівському МНВК можна оволодіти робітничими 
професіями різних напрямків

Аналізуючи дані працевлаштування випускників 
за минулі роки, ми бачимо, що частина випускни-
ків не тільки пішли навчатися за обраним у комбі-
наті профілем, а і працювати за отриманою про-
фесією. Практично у всіх господарствах громади 
працюють випускники нашого комбінату.

Ми налагодили співробітництво між закладами 
освіти та МНВК у реалізації освітніх програм шкіл 
ІІІ ступеня для досягнення результатів навчання 
(компетентностей), визначених державним стан-
дартом освіти. За укладеною угодою, заклад осві-
ти передає МНВК тижневе навантаження з пред-
метів «Технології», «Захист України», спецкурсів та 
курсів за вибором в кількості, достатній для опа-
нування цих курсів.

Напрямки діяльності МРЦ:

• виконання освітніх програм (учні);
• професійна орієнтація (дієва);
• господарська діяльність;
• навчальний коворкінг;
• професійна освіта дорослих (підвищення ква-

ліфікації);
• реалізація програми з підвезення школярів 

«Шкільний автобус»;
• пересувні лабораторії різного спрямування.
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— Молоді хочеться, щоб уже і негайно. І я розумію ці бажання – сам такий.Та за час знайомства з ди-
ректорами МНВК всієї України я зробив висновок. Можливо «стара гвардія» робить не так швидко,  не 
так радісно сприймає усі нововведення. Можна шукати безліч «не так». Але я побачив головне! Вони 
РОБЛЯТЬ! Вони слухають! Вони впроваджують. Системно, глобально, стратегічно. І робота, а найголов-
ніше, адміністративне і командне перспективне мислення директора та колективу Степанівського МНВК 
– цьому доказ.

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту «Молодіжний кластер органічного біз-
несу Баранівської міської ОТГ»

Швейний коворкінг

Реалізацію швейного коворкінгу-простору «До-
ступ учнів та місцевої молоді, до сучасного 
швейного обладнання» ми створили після по-
їздки до Баранівки в 2019 році. Одразу на базі 
швейного коворкінгу запланували:

• Курс за вибором «Моделювання одягу». Охо-
чі вчаться на комп’ютерах моделювати одяг 
і на основі програм розробляють викрійки, а 
потім шиють вироби в коворкінгу.

• Усі охочі можуть скористатись обладнанням. 
У нас працює майстер виробничого навчан-
ня, який допоможе та підкаже. Також шукає-
мо можливості монетизації послуг, хоча зако-
нодавчо це обмежено та важко.

У наших планах – допомогти учням реалізува-
ти  підприємницький потенціал. Наразі в нас діє 
навчальна програма, де охочі здобувають про-
фесію з управління процесами на підприємстві. 
Практика проходить за допомогою програмного 
забезпечення, яке відтворює діяльність підпри-
ємства: платіжки, банківські виписки, рахунки, 
накладні, калькуляція вартості товару.

Аграрний коворкінг

Степанівський МНВК одним із пріоритетних на-
прямків вважає створення аграрного коворкінгу 
– залученню як учнів, так і дорослих громади до 
опанування навичок роботи на тракторах та іншій 
сільськогосподарській техніці.

Про проблеми

На жаль, базовим навчальним планом (стандар-
том освіти) напрямки профорієнтації в інваріантній 
частині не передбачені (йдеться про ті напрямки, 
якими давно та успішно займаються МРЦ (МНВК). 
Це не означає, що ми складемо руки, але пока-
зує, що увага МОНу до профільного навчання 
залишається низькою. Але на це також вплинула 
пасивність багатьох МРЦ (МНВК), що не показали 
результатів, які дали б вищим структурам чітке ро-
зуміння потреби та користі МРЦ (МНВК).

Щодо проєктів та залучення додаткових коштів, 
то на превеликий жаль, більшість конкурсів та 
програм на оновлення матеріально-технічної 
бази, розраховані на більш розповсюджені типи 
закладів (ДНЗ, школи, заклади ПТО). Багато МРЦ 
(МНВК) з творчими колективами і яскравими ідея-
ми залишаються поза увагою.

А що в майбутньому?

Я можу підтвердити слова, які прозвучали в 
2019  році на семінарі в Баранівці, що багато те-
риторіальних громад уже відкрили або планують 
відкриття МРЦ (МНВК). У всіх у нас різні умови, але 
саме наша ініціатива та практика, наші результа-
ти роботи, якщо ми будемо активні, завжди зна-
ходитимуть підтримку в територіальних громадах. 
Адже прийде час, коли органи місцевого само-
врядування зрозуміють, що такі заклади, як МРЦ, 
критично необхідні громаді для її розвитку.Швейний коворкінг у Степанівському МНВК

Аграрний коворкінг
Степанівського МНВК
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ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ КОВОРКІНГІВ

Дайте відповідь: Чи є у школі вчитель / чи є в 
громаді майстер, в якого «горять очі»? Якщо 
ще немає, краще далі не рухатися, а зосере-
дитися на пошуку таких осіб та / або стимулю-
ванні їх появи.

ПІДГОТОВКА. Чи справді ми хочемо або можемо?

1

Визначте планований тип коворкінгу. Варі-
анти формування профілю коворкінгів:
• Проведіть опитування: «Що саме жителям 

Вашої громади – як малим, так і дорослим 
– буде цікаво робити у коворкінгах?»

• Складіть список традиційних для Вашого 
регіону ремесел. Важливо, чи є люди, здат- 
ні передати досвід, працювати з молоддю.

• Проведіть опитування серед молоді, яких 
саме коворкінгів їм не вистачає.

• Моніторте дослідження The Future of Jobs 
Report від World Economic Forum. Ство-
рюйте ті коворкінги, робота в яких дасть 
молоді переваги на ринку праці в майбут-
ньому.

Сформуйте команду для реалізації про-
єкту. Звертайте увагу на ефективність 
роботи та інноваційність поглядів, а не ди-
плом чи педагогічний стаж. Первинними 
повинні бути професійні якості персоналу. 
Директор – це орагнізатор та менеджер, а 
не «міцний господарник».

Подумайте, в якому приміщенні оптимально 
організувати роботу коворкінгів. Врахуйте, 
що площа однієї майстерні залежить від її типу 
та кількості учнів ЗЗСО громади. Наприклад, 
для облаштування столярно-слюсарної, швей-

Проконсультуйтеся із спеціалістами про не-
обхідне обладнання, комплектуючі, витрат-
ні матеріали для вибраного типу коворкінгу. 
Визначте необхідний перелік, параметри, за-
гальний кошторис. Для довідки: орієнтовний 
кошторис оснащення швейного коворкінгу 
– 300 тисяч гривень, столярного – 400-800 
тисяч гривень, робототехніки – 150 тисяч гри-
вень, 3D-моделювання – 200 тисяч гривень, 
медіаковоркінг – до 150 тисяч гривень.

Визначте джерела фінансування:
• якщо місцевий бюджет – заплануйте ви-

трати в бюджетному році;
• якщо участь у конкурсі грантів – проведіть 

пошук грантів, підготуйте проєктну заявку;
• соціально відповідальний бізнес;
• краудфандинг (зокрема натурою).
Не намагайтеся закупити все бажане облад-
нання та інструменти одразу. Якщо фінансові 
ресурси обмежені, починайте з мінімального 
набору, який зацікавить дітей і дорослих.

Заплануйте в місцевому бюджеті витрати на 
утримання коворкінгів в освітній та гуртковій 
частинах (комунальні платежі, зарплата, роз-
хідні матеріали для уроків та гуртків).

2

3

4

5

6

7

Учениця у швейному коворкінгу
Баранівського міжшкільного ресурсного центру

ної, кулінарної майстерень необхідно не менше 
60 м2. Для облаштування перукарської майстер-
ні, лабораторії 3D-моделювання, робототехніки, 
живопису, гончарства тощо – близько 30 м2. За 
потреби, до приміщень підвести електрику необ-
хідної потужності, опалення, воду, облаштувати 
санітарні кімнати.

Учасники коворкінгу 3D-моделювання
Баранівського міжшкільного ресурсного центру
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Чим може допомогти МІСЦЕВА ВЛАДА? Поради

Визначитися з організаційно-правовою формою, з 
огляду на далекоглядні завдання, залежно від того чи:
• Заклад має виходити на самоокупність чи його 

утримуватимуть за кошти місцевого бюджету? 
• Будете отримувати освітню ліцензію на заклад?
• У коворкінгах буде лише освітня складова або й 

комерційна?

Шкільні коворкінги можна створювати у форматі но-
вого закладу освіти – Міжшкільний ресурсний центр 
(МРЦ), на базі якого проводити освітню, гурткову та 
комерційну діяльність. Закон дає гнучкість у виборі 
організаційно-правової форми МРЦ: установа, підпри-
ємство чи навіть фізична-особа підприємець (ФОП).

ОСВІТНЯ ЧАСТИНА. Як інтегрувати коворкінги у навчальний процес?

Мотивуйте вчителів проявляти активність 
і впроваджувати інновації. Інформуйте про   
профільні спільноти. Стимулюйте вивчення 
найкращого досвіду, зокрема, через озна-
йомлення із здобутками колег з інших громад, 
участь у ярмарках, майстер-класах, тематич-
них навчальних семінарах, виставках, веден-
ня спільних акаунтів у соцмережах.

1

Спільно з відділом освіти, директорами шкіл, 
педпрацівниками розробіть узгоджений з усі-
ма ЗЗСО громади розклад уроків трудового 
навчання та технологій у коворкінгах. Розро-
біть схему та графік підвезення учнів до ко-
воркінгів для проведення уроків трудового 
навчання та технологій.

2

Проведіть навчання вчителів за новою про-
грамою «Трудового навчання та технологій».4

Заплануйте у місцевому бюджеті витрати на 
відвідування вчителями та методистами най-
кращих закладів освіти інших регіонів для об-
міну досвідом та підвищення кваліфікації.

5

З освітянами, представниками ОМС, депутата-
ми, місцевими підприємцями, батьками та мо-
лоддю розробіть програму розвитку ковор-
кінгів (мінімум на три роки).

6

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА. Як додатково зацікавити дітей?

Розробіть конкурсну систему відбору керів-
ників гуртків за критеріями професійності (не 
обов’язково має бути педагогічна освіта!) та 
заплануйте кошти для оплати праці.

1

Розробіть схему та графік підвозу учнів до 
коворкінгів на гуртки або, як варіант, розро-2

Забезпечте сучасне змістовне наповнення 
гуртків, знаходьте нові (інтерактивні) форми 
роботи.

3

біть систему фінансової компенсації доїзду 
учням (індивідуальні стипендії, премії голови 
громади тощо).

КОМЕРЦІЙНА ЧАСТИНА. Як учасники коворкінгів почнуть заробляти?

Підготуйте нормативно-правові підстави ве-
дення комерційної діяльності у коворкінгах: 
як отримувати кошти за послуги / продукцію 
(комунальне підприємство, ФОП, ГО)?

1

З експертами розробіть бізнес-план комер-
ційної складової коворкінгів. «Правильний» 
коворкінг за 2-3 роки має «вийти на самоокуп-
ність» і покривати всі поточні витрати (а саме: 
витратні матеріали, запчастини, аксесуари, 
оновлення матеріальної бази) за рахунок сво-
їх доходів.

2

Налагоджуйте співпрацю з місцевим бізнесом 
та комунальними установами для отримання 
замовлень (виготовлення сувенірів, упаковки 
з логотипом підприємства та / або громади, 
робочого одягу, вирощення розсади для бла-
гоустрою) і для продажу в місцевих магазинах 
(еко-торби, брелки з символікою громади).

3

Підготуйте план продажів виробів коворкін-
гів під час місцевих та регіональних фестива-
лів, ярмарок та інших масових заходів.

4

Впровадьте у школах (або в МРЦ) предмет 
або курси за вибором «Основи підприємни-
цтва».

3



— Роль школи у нових громадах змінилася. Децентралізація відкрила 
нові можливості, ключова з яких – залучення молоді до місцевого 
розвитку і самоврядування. Щоби реалізувати її, місцевій владі слід 
побачити у школярах творчий і підприємницький потенціал, створити 
умови для його розкриття.

Натомість адміністрація школи і вчителі мають сфокусуватися на 
формуванні учня-інноватора, здатного змінювати навколишній світ. А 
для цього треба вийти за межі шкільного подвір’я, оминаючи стерео- 
типи-граблі, якими рясніє шлях до успіху. Інакше кажучи, негоже мо-
лоде вино наливати у старі бурдюки.

Маркіян Дацишин, координатор компоненту МЕР проєкту «Молодіж-
ний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ»

8 порад для залучення молоді

Випускник Нової української школи – це всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мис-
лення. ... Це інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами ста-
лого розвитку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Концепція Нової української школи, ухвалена колегією Міністерства освіти і науки України 27.10.2016
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ХОЧЕТЕ ПОЧАТИ? ПОЧИНАЙТЕ!

Далекоглядне планування шкільних коворкінгів
Речі, яких ми вчимо молодь зараз, повинні бути 
актуальними через багато років. Як дізнатись, 
що буде актуальним? Порівняйте вашу мету з 
глобальними, слідкуючи за міжнародними дослі-
дженнями, зокрема The Future of Jobs Report від 
World Economic Forum.

Слухайте молодь
Перш, ніж робити щось для молоді, запитайте їх: 
чи це цікаво або потрібно їй? Збирайте в них по-
ради і коригування активностей і спільно з ними 
впроваджуйте їхні побажання в проєкти.
Де може бути вплив вчителя чи будь-кого стар-
шого, робіть опитування анонімними. Доручіть 
збір та аналіз даних громадській організації. Так 
Ви можете отримати правдиві результати.

Вчителі – надважливі
Можна виокремити три категорії вчителів:
1. Хочуть і можуть, знають, що роблять. Їх по-

трібно популяризувати та мотивувати.
2. Хочуть, але не знають, як, не володіють ін-

формацією, де отримати відповідні знання. 
Їм необхідно допомагати: сучасні профільні 
курси, поїздка на класні семінари, членство 
в профільних групах.

3. Нічого не хочуть. Із такими треба прощатися.

Впровадьте Молодіжний бюджет участі
Надайте молоді можливість впливати на життя 
громади: писати проєкти, отримувати фінансу-
вання і самостійно реалізовувати їх у спосіб, 

який вони оберуть. Самозарадність – одна з 
ключових компетенцій для розвитку.
Від Вас – кошти, менторство і допомога з доку-
ментами, решту вони зроблять самостійно.

Використовуйте грантові конкурси
Залучення додаткових ресурсів знизить фінан-
сове навантаження на бюджет громади чи шко-
ли і, крім цього, допоможе молоді отримати прак-
тичні навички проєктної діяльності.

Створіть Молодіжний бізнес-інкубатор (МБІ)
Молодь не обмежена дорослою «зоною комфор-
ту мислення». Для реалізації цього потенціалу 
створіть МБІ, щоби згуртувати молодь, консуль-
тувати із створення власної справи, проводити 
тренінги, семінари, зустрічі, зокрема, й з владою, 
громадськістю, представниками бізнесу. І найго-
ловніше – бути комунікативним центром для по-
шуку проєктів та грантів.

Роздивляйтесь навколо і не бійтесь запитувати
Багато з того, що Ви лише задумали, уже впрова-
джують інші громади. Відвідайте їх, переймайте 
їхній досвід, почуйте про їхні помилки. Це зеко-
номить Вам час і навіть кошти під час реалізації.
Ламайте бажання самостійно ставати на граблі.

«Не гора до Магомета, а Магомет до гори»
Молодь не читає оголошення біля міськради. 
Використовуйте соцмережі. Майте акаунти в усіх 
популярних соцмережах. Не знаєте як вести сто-
рінку? Доручіть її адміністрування молоді.
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8 грабель, на які необов’язково наступати
«Місцева влада не має жодного впливу на 
школи / ліцеї / гімназії. Вони тепер автономні. 
А все, що може місцевий бюджет – це покри-
вати дефіцит освітньої субвенції і облаштову-
вати у школі виборчі дільниці»
Освітня автономія закладів, контрактування ад-
міністрації та інші нововведення, впроваджені 
для полегшення прийняття рішень на місцях. 
Автономія означає «спільно вирішуємо на місці, 
як краще робити», а не «не маєте права контро-
лювати, я – автономний».
Учні – ось хто є Вашим замовником освітніх по-
слуг. Батьки, ОМС, центри професійного роз-
витку вчителів, вчителі і адміністрація шкіл – це 
громада, яка повинна спільно обговорювати, 
впроваджувати і, часами, навіть вказувати, як і 
що робити в школах.
Автономія не означає ізоляція від громади.

«А які такі публічні коворкінги в школі? До 
школи чужим не можна – розпорядження 
МОН. А як так проводити на вихідних гурток 
шкільного телебачення? У суботу-неділю шко-
ла має бути закритою»
Якщо під час обговорення планованих ново-
введень, члени Вашої команди, замість пошуку 
вирішення проблеми, шукають причини, щоби 
не робити це – женіть їх. Найкраща «причина» – 
цитата з нормативних документів, зокрема тих, 
що вже втратили чинність.
Імітація діяльності – не результат.

«Спочатку привезіть обладнання, а наші вчи-
телі вже дадуть із ним раду»
Усі хочуть мати найсучасніше обладнання. 
А  як тільки його встановити, вчителі з учнями 
почнуть «творити технологічні дива». Досвід 
показує, що, на жаль, ні. Дуже часто сучас-
не обладнання (як от мультимедійні дошки чи 
3D-принтери) простоює, бо вчителі не вміють / 
не хочуть працювати з дітьми на ньому .
Спочатку вмотивований та навчений учитель, 
потім – техніка.

«Ми от вчилися без комп’ютерів і оцього всьо-
го – і нічого, вивчились нормально. Краще ді-
тям вікна в класі поміняйте»
Відремонтований дах школи, теплі класи – дійс-
но важливо. Та все-таки без сучасних методич-
но-дидактичних засобів неможливо навчити су-
часного учня.
Столярку/3D-моделювання потрібно вчити на 
верстатах / на комп’ютері, а не в зошитах.

«У нас нема кому викладати підприємництво. 
Краще дамо додаткові години вчителям, яким 
їх не вистачає»
Під час вибору варіативної складової важливо 
те, що буде потрібно вашим випускникам у май-
бутньому, а не «якому вчителю не вистачає го-
дин». Адміністрація закладу може залучати до 
викладання курсів за вибором, гуртків осіб не 
з педагогічною освітою, проте з досвідом та ро-
зумінням тематики предмету. Тому, запрошуйте 

місцевих підприємців розказати про їхній дос-
від започаткування і ведення бізнесу.
Завдання – навчати та розвивати учнів, а не до-
помагати дочекатись пенсії хорошим людям з 
педагогічною освітою.

«Для коворкінгів у школі немає вільних при-
міщень є лише підсобка на 15 м2, тому ми не 
робитимемо майстерні»
Виходьте не з наявності вільного приміщення у 
школі, а з завдань, які ставите перед коворкін-
гом. Шкільний коворкінг може бути і за межами 
школи або розміщуватися у кількох закладах.
Правил немає. Повинне бути бажання зробити 
гарно, дієво і логічно
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«Ми хочемо сучасні верстати і обладнання в 
кожну школу»
Аналізуйте та оптимізуйте витрати. Привезти 
раз на місяць учнів в єдиний, сучасно облашто-
ваний центр набагато економніше, ніж утриму-
вати майстерні в кожній школі.
Будьте ощадливим господарем.

«Не дам я працювати дітям дорослим елек-
троінструментом. Користуватись електроін-
струментом такого класу в школі заборонено»
Дотримуватись техніки безпеки – не означає 
прикривати небажання вчителя працювати із 
сучасним обладнанням. Бо молотком чи ножи-
цями можна також наробити біди. Не потрібно 
зводити все до слів «а якщо учень кудись паль-
ці запхає?» Пальці пхає учень, якому не цікаво 
на уроці.
Нормативка не завжди встигає за прогресом. 
Ваш вибір – буквоїдно виконувати всі рекомен-
дації чи спільно з адміністрацією створити умо-
ви для учнів, за яких вони і розумітимуть ризи-
ки, і працюватимуть на сучасному обладнанні.
До речі, нещодавно прийнято новий Санітарний 
регламент, який скасував заборону роботи уч-
ням з електроприладами, вимагаючи лише на-
лежного інструктажу і нагляду з боку вчителя.
Якщо це працює і приносить корисні результати 
в багатьох школах України, чому це не працює у 
Вас? Значить, не в нормативці справа.



«Громада, яка не дбає про молодь сьогодні, не матиме майбутнього завтра».

Думаєте про коворкінги у вашій громаді, але не знаєте, із чого почати?
Звертайтесь до Інституту громадянського суспільства.

Київ, 01103, бул. Дружби народів, 22, офіс 21
тел.: +38 044 529 73 94
www.csi.org.ua powerreform@gmail.com

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 24 РОКИ ФОРМУЮЧИ ТЕЧІЮ

Місія Інституту – сприяти становленню та розвитку громадянського суспільства в Україні через
залучення громадськості до прийняття рішень органами державної влади та місцевого
самоврядування, правова просвіта громадян, удосконалення законодавства у сфері
некомерційного права та місцевого самоврядування.

За 24 роки діяльності Інститут виконав понад 70 проєктів, видав більше 200 найменувань книг,
брошур, методичних рекомендацій, навчальних модулів, що розійшлися Україною загальним
накладом у декілька десятків тисяч примірників. ІГС має досвід розробки Стратегій розвитку
для регіонів та об’єднаних територіальних громад.

Експерти Інституту проводять тренінги-семінари для працівників виконавчого органу ради
громади, місцевих депутатів, старост та лідерів громадської думки на теми пов’язані із
стратегічним плануванням розвитку, формуванням згуртованої громади, залучення жителів
до розвитку конкурентоспроможності громади, розробки місцевої символіки та створення
візуального образу громади.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської ОТГ». Зміст цього видання є виключною
відповідальністю Баранівської міської ради та Інституту громадянського суспільства і
необов’язково відображає точки зору Європейського Союзу.

«Молоде зелене». Звіт про залученість молоді
та розкриття підприємницького потенціалу
в рамках проєкту ЄС «Молодіжний кластер
органічного бізнесу Баранівської ОТГ»
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