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«Мрійте! Але велико мрійте! Про великі речі!», – ділився рецептом успіху в сучасному світі 
великий українець Богдан Гаврилишин, при цьому зазначаючи: «Вчуся від молодих лю-
дей, вони в нас фантастичні!»

Правду кажуть, що «молодість – тимчасовий 
недолік». Але цей період життя – чи не най-
продуктивніший для багатьох. Чи можливо 
зробити так, щоб у школярів «виростали кри-
ла», а згодом молодий «дух, що тіло пре до 
бою» давав позитивний імпульс усій громаді?

Ми віримо, що так. Щоправда, ми все ще у 
пошуках чудодійного рецепту, який би гаран-
тував результат. Але вже готові поділитися 
першими локальними успіхами у запалюван-
ні до великого мрійництва. Знайомтеся – мо-
лоді-зелені: Настя Лелюх, Юлія Бабошина, 
Сашко Бондарчук, Сашко Конончук та інші 
школярі Баранівської ОТГ на Житомирщині – 
герої цього видання.

Історія почалася 2017 року, коли Інститут 
громадянського суспільства у рамках стра-
тегічного планування Баранівської громади 
провів опитування місцевих мешканців. На 
питання «Що заважає розвитку громади?» 
більшість відповіла «недостатня громадська 
ініціативність», «пасивність місцевої влади», 
«недостатня підприємливість». Респонденти 
виправдовувалися, що заклопотані власни-
ми справами і не мають можливості долучи-
тися до справ громади. Однак, визнавали, 
що коли ХТОСЬ виступає з ініціативою до-
брої справи, то багато відгукуються.

Як побороти тотальну соціальну апатію і як 
допомогти появі ХТОСів, які зроблять пер-
ший крок? Природно, школа мала б стати 
таким осередком чи «точкою росту» грома-
ди. Для цього вчителі та адміністрація мають 
полюбити своїх учнів (якими б вони не були 
чупакабрами!) і захотіти дати їм найкращі 
можливості самореалізації (а не лише напи-
хати знаннями). Влада має побачити у школі 
не лише проблеми («тече дах», «треба купи-
ти дрова»), а й потенціал, джерело ідей для 
розвитку громади, починаючи з шести- чи се-
микласників. За таких умов зростають шанси 
на самореалізацію дітей, готових до викликів 
сучасного світу – активних і самозарадних 
громадян з імунітетом проти вірусу патерна-
лізму й апатії. 

Легко сказати – важко зробити. Але, як лю-
бить повторювати Анатолій Ткачук, ідеолог 
української децентралізації, «якщо робити, то 
зробиться; якщо не робити, то струхне!». Тож 
ми почали з експерименту на фінальному ета-
пі олімпіади з трудового навчання 2017 року.
 
Натхнені першим успіхом і прогресивними 
вчителями трудового навчання України, ми 
ініціювали проєкт «Молодіжний кластер орга-
нічного бізнесу Баранівської ОТГ», що отри-
мав фінансування Європейського Союзу та 
сприяння з боку Міністерства освіти та науки 
України. Так почалася апробація нового під-
ходу до трудового навчання із використан-
ням шкільних коворкінгів (чи то пак співробі-
тень, не плутати із шкільними майстернями).

Інфографіка поряд показує, що коворкінг 
– відкритий для всіх мешканців громади, су-
часно оснащений простір, де «тусуються» 
просунуті люди, прокачують креативний і під-
приємницький потенціал. Ідеально, якщо ко-
воркінг доповнити (за наставництва місцевих 
підприємців) бізнес-інкубатором та невели-
кими місцевими грантами на започаткування 
власної справи.

Ця публікація не лише для вчителів трудово-
го та шкільних адміністрацій, а й для керівни-
ків органів місцевого самоврядування, пе-
редусім об’єднаних територіальних громад. 
Бо хто ж інший має створити можливості для 
розвитку покоління ХТОСів, які мріятимуть 
про великі речі?

Чому майбутнє громади залежить від 
мрій дітей



ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ

Школярі Вчителі Дорослі Підприємці Керівництво ОТГ

КОВОРКІНГИ

- заняття ввечері
  у коворкінгах
- бізнес-інкубатор

- заняття ввечері
- комерційні
  замовлення
- бізнес-інкубатор

- замовлення для
  потреб громади
- співпраця шкіл
  і коворкінгів

- самореалізація,
  розкриття талантів
- робота на сучас-
  ному обладнанні
- технічно-творча
  «тусовка» як
  генератор ідей 
- підприємливість,
  фінграмотність,
  профорієнтація

- мотивація до
  сучасних методів
  викладання 
- підвищення якості
  технологічної
  освіти
- розкриття талантів
- обмін досвідом
  на національному
  рівні 

- доступ до сучасно-
  го обладнання
- технічно-творча
  «тусовка» як
  генератор ідей 
- започаткування
  власної справи 
- можливість само-
  реалізації, навчан-
  ня впродовж життя

- доступ до сучасно-
  го обладнання для
  власних потреб
- підвищення квалі-
  фікації працівників 
- рекрутинг молодих
  кадрів
- локальна ідентич-
  ність

- майданчик для
  прояву громад-
  ських ініціатив
- конструктивне
  дозвілля молоді
- зайнятість та
  місцевий еконо-
  мічний розвиток 
- імідж ОТГ

- самореалізація
- навички демократичного управління
- командна робота, навички горизон-
  тальної і вертикальної комунікації
- формування локальної ідентичності

- розбудова локальної ідентич-
  ності, місцевого патріотизму
- підвищення активності громадян
- підзвітна/клієнтоорієнтована,
  доброчесна місцева влада 
- якісні і доступні публічні послуги

- залученість підприємців до справ
  громади, локальна ідентичність 
- зменшення тіньової зайнятості
- місцевий економічний розвиток
- підзвітна/ клієнтоорієнтована,
  доброчесна місцева влада
- якісні і доступні публічні послуги

фокус Проєкту ЄС на питанні
Умовні позначення:

- уроки трудового навчання, фінансової
  грамотності, біології, тощо
- гуртки
- олімпіади

Громадська рада ОТГ

ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Рада підприємців ОТГ

податки до місцевого бюджету

інституції підтримки підприємців

бізнес-інкубатор

місцеві вибори

Бюджет участі

учнівське самоврядування

коворкінги

Молодіжна рада ОТГ



4 Майже 65% робіт, що виконуватимуть нинішні учні початкової школи, ще не існують

Сучасні виклики для випускників шкіл

Ми живемо у швидкоплинному світі. Нові галузі постійно народжуються, а старі — зникають. У допо-
віді Світового економічного форуму йдеться, що майже 65% професій, які виконуватимуть нинішні 
учні початкової школи, ще не існують. Вимоги до людства XXI століття змінились.  Суспільство, як 
серед самозайнятих осіб, так і серед працівників, цінує не лише технічну спеціалізацію, а й наяв-
ність комплексних знань та вмінь. На перші ж щаблі виходять особистісні характеристики людини.

Сьогодні успішний не той, хто просто може ви-
конати норму на зразок «20 шліфованих виро-
бів на день». Лідерами ринку стають ті, хто мо-
жуть комплексно вирішити проблему, зібрати 
команду, проаналізувати завдання, оптимізу-
вати процеси, знайти довгострокові рішення, 
підібрати оптимальний матеріал тощо. Пара-
дигма «виготовити виріб за кресленнями» пе-
ретворюється на принцип «ось ідея, втіли її в 
життя».

Сучасний випускник школи має бути не 
просто носієм втиснутих в голову знань, а 
людиною, яка вміє застосовувати ці знан-
ня, яка вміє мислити поза шаблонами.

З огляду на сучасні та майбутні тенденції, вини-
кає питання: якими навичками повинні воло-
діти сьогоднішні та майбутні випускники? Чи 
відповідають цим запитам суспільства знан-
ня, що дає українська школа?

«

Українська школа давно потребує змін. Більшо-
сті випускників середньої школи бракує базових 
знань і вмінь. Чи, висловлюючись мовою сучас-
них нормативно-правових документів у сфері 

освіти, ключових компетенцій. Основною про-
блемою можна вважати не виокремлену недо-
статність знань, а саме невміння їх застосовувати 
на практиці .

Ставити цілі та досягати їх

Застосовувати знання для вирішення проблем

Ухвалювати відповідальні рішення

Формує цілісну, усебічно розвинену особистість

Використовувати сучасні засоби обробки інформації

Працювати в команді

Критично мислити

Навчатися впродовж життя

Математичній грамотності

Підприємливості

Компетентності у природничих науках і технологіях

12 67

13 67

12 62

13 62

28 57

18 54

10 51

21 50

34 44

7 40

15 40

До чого готує школа До чого має готувати школа

Під час дослідження «Моніторинг сприйняття прогресу реформ», яке KantarTNS провело для Націо-
нальної ради реформ 2017 року, 67% опитаних відповіли, що школа має вчити ставити цілі та досягати 
їх. Але тільки 12% сказали, що школа це справді робить. Водночас, найбільший розрив за компетенцією 
«Підприємливість»: на думку лише 7% опитаних у школі працюють над цим, при тому що 40% переконані, 
що це має бути частиною шкільної програми

ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ В ШКОЛІ

»
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Комплексне розв’язання проблем Вільне володіння державною мовою

Критичне мислення
Здатність спілкуватися рідною

та іноземними мовами

Креативність
Математична компетентність

Уміння керувати людьми

Компетентності у галузі природничих наук,
техніки і технологій

Взаємодія з людьми
Інноваційність

Емоційний інтелект

Екологічна компетентність

Уміння формувати власну думку
та приймати рішення

Навчання впродовж життя

Орієнтація на клієнтів

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Уміння вести переговори

Громадянські та соціальні компетентності

Гнучкість розуму: вміння перемикатися
з однієї думки на іншу

Культурна компетентність

Підприємливість та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The Future of Jobs, Світовий
економічний форум, 2020

Рівнозначні компетентності
Нової української школи

КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Наближаємось до сучасності

Джерело: Світовий економічний форум Джерело: Міністерство освіти і науки України

Потрібно вчити дітей ставити питання, а не відповіда-
ти на них. Потрібно готувати їх до життя, а не до вступу 
в коледж. 

Райа Бідшарі, іранська педагогиня та підприємиця. Заснувала 
онлайн-платформу навчання Awecademy. ВВС Її назвали однією із 
100 найвизначніших жінок у 2019 році

Виключно традиційне бачення середньої освіти, 
педагогічного процесу в середній школі та його 
очікуваного результату – випускника – не дасть 
вирішення освітніх завдань, які диктує школі ХХІ 
століття. Саме набір найнеобхідніших компетен-
ції, тобто сума знань, навичок, практичних вмінь 

та досвіду, мають стати головним багажем випус-
кників шкіл на порозі їхнього самостійного життя. 
І, безумовно, цей ладунок не можна буде вважа-
ти повним, якщо навчання обмежуватиметься 
тільки певним колом дисциплін і залишатиме ос-
торонь виховні аспекти здобуття освіти.

Фото: http://lifeboat.com/
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Технологічна освіта: зародження, історія 
та проблематика

У 1857 році Уно Сігнеус написав доповідь до Сенату Фінляндії про необхідність реформування 
шкіл. Її основні тези:
• забезпечити незалежність шкільного управління (народні школи відокремити від церкви);
• створити однаковий рівень освіти для хлопчиків і дівчаток рідною мовою;
• підвищити професійний рівень вчителів (особистість учителя Сігнеус вважав однією з 

перших складових успіху школи );
• запровадити фізичне та трудове навчання;
• забезпечити навчання дитини не тільки механічним зазубрюванням, а й сформувати здат-

ність мислити, підготувати учнів до життя в суспільстві і сім’ї, приділяючи увагу розвитку 
особистих та підприємливих навичок.

Уно Cігнеус (1810-1888)

Реформатор шкільної освіти, батько трудового навчання та 
освітньої децентралізації. Педагогічні ідеї Сігнеуса справи-
ли значний вплив на педагогіку,  зокрема, на розробку ме-
тодики трудового навчання. Це вплинуло на становлення 
педагогіки як західноєвропейських країн, так і на педагогі-
ку країн Східної Європи.

Швидкий прогрес науки, техніки і промисло-
вості у другій половині XIX століття призвів 
до того, що суспільство було змушене змі-
нити погляди на школу, трудове навчання 
та виховання молодого покоління. Це, на-
самперед, і пояснює той факт, що реформи 
народної освіти у різних країнах Європи  на 
початку 1900-их років проводили під гаслом 
створення саме трудової школи, введення 
до навчальних планів нового предмета – 
ручної праці.

На початку ХХ століття не було визначено 
єдиних критеріїв відбору навчального мате-
ріалу. Вони різнились у кожному конкретно-
му випадку. Основним критерієм було – усі 
види робіт, що засвоюють учні, повинні 
містити об’єктивні передумови для перене-
сення знань та умінь до суміжних галузей 
виробництва.

Децентралізація освіти, добробут вчителя, навчатись мислити – принципи Сігнеуса

Раніше робітничий клас був провідним у роз-
витку суспільства будь-якої країни. Адже роз-
виток суспільного виробництва з кінця XVIII 
і аж до середини 1950-их років ХХ століття 
століттях потребував багато робітничої сили. 
Із часом робітник мусив взаємодіяти з маши-
ною – і звідси йде поєднання у навчанні про-
дуктивної праці з основами наук.

Лише наприкінці 1950-х років соціологи по-
чали вказувати на тенденцію зникнення ро-
бітничого класу як суспільного прошарку. 
Відбувалося його зменшення та розмиття  
класичного означення як виключно праців-
ників фабрик та заводів. Натомість збіль-
шувалася кількість самозайнятих осіб, які 
створювали власні справи. Саме тоді і роз-
почалась активне формування з творчого 
підходу до організації навчально-виховного 
процесу на уроці.
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Уже із 1960-их років й надалі в освіті почали впроваджувати зміни, що мали на меті модерні-
зувати школи не лише як осередки надання знань, а насамперед, як осередки формування 
інтелектуальної та креативної особистості, розкриття індивідуальних якостей кожного учня. 
Почалися дуже швидкі зміни, що були об’єднані однаковими викликами для усіх – світ стає де-
далі більш глобалізованим. Світ професій змістився у бік STEM-освіти і появи  STEM-професій.

Посилення
природничо-
наукового та
інноваційного
компонентів
у навчанні

STEM (Science / Наука, Technology / Технологія, Еngineering / 
Інженерія, Мathematics / Математика)

Джерело: Світовий економічний форум Джерело: Міністерство освіти і науки України

Учень стає
не споживачем,
а замовником

знань

Учитель стає особою,
яка пояснює, як
використовувати
потенціал кожної

технології для
власної користі й

користі суспільства

У центрі уваги
перебуває
не вчитель,
а практичне

завдання, що
потрібно
вирішити

Учні вчаться
вирішувати

практичні завдання
шляхом проб і

помилок,
а не вивчають
«суху» теорію

Наприклад, учням дали завдання – побудувати повністю автоматизовану теплицю. Згідно з 
принципами STEM, до цього процесу залучають знання із різних дисциплін: від фізики (пар-
никовий ефект), інформатики (автоматизована система управління теплицею), трудового нав-
чання (власне будівництво теплиці) до біології (вирощування агрокультур), історії (дослідження 
розвитку теплиць в різних країнах), географію (різновиди теплиць у різних кліматах) тощо.

ҐЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
До 1980-их у СРСР дівчатам доводилося працю-
вати зубилом чи ножівкою, а у профільній шко-
лі освоювати «чоловічі» (на той час) професії на 
рівні з хлопцями тощо. Частково, передумовою 
такої «ґендерної рівності» була недостатня кіль-
кість чоловіків у післявоєнні роки.

Із початку 1980-х років відбувся чіткий поділ за 
майстернями: було закріплено диференціацію за 
статтю. Хлопців в індустріальній країні  готували 
як слюсарів та столярів, а дівчатам, які навчали-
ся на трудовому окремо від хлопців, було перед-

бачено участь  «домогосподарок». Дівчата навіть 
мали  виокремлену назву  свого трудового  нав-
чання – домогосподарство.

Із прийняттям нової програми з трудового навчан-
ня у 2017 році, українські школи звільнились від 
такого поділу, адже учні мають право обирати 
вид праці для вивчення не за статтю, а за влас-
ним інтересом. Те, що у всьому світі є нормою, в 
Україні досягнуто не так давно. Можна лише ві-
тати, що у новій програмі з трудового навчання 
відсутній архаїчний поділ груп за статтю.
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Трудове навчання у вимірі реформувань 
української освіти (2001 - 2016)

У 1991 році Україна постала перед викликом – необхідно було сформувати нову, не нав’я-
зану радянською спадщиною, власну систему української освіти. На це пішло 10 років.

2001 рік можна вважати початком змін в освітньому просторі незалежної України – розпочато реформу 
шкільної освіти. Основним її вектором стала гуманізація освіти – сформульовано принцип «дитиноцен-
тризму». Одним із перших кроків для його реалізації стало запровадження дванадцятибальної системи 
оцінювання школярів.

На початку першого десятиріччя нового століття жоден шкільний предмет не залишився осторонь змін 
в українській освіті, зокрема, і трудове навчання у середній школі. Адже трудова підготовка має потен-
ціал для врахування потреб дитини, розвитку її особистісних обдарувань та природних здібностей.

Cьогодні відсутність майстерень і недостатня оснаще-
ність наявних кабінетів трудового навчання – не най-
більша проблема. Значно більша – підготовка вчите-
ля трудового навчання, а ще більша – перепідготовка 
тих, хто сьогодні викладає цю дисципліну в школі.

Андрій Терещук, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри тех-
нологічної освіти, професор Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини

Завдяки ініціативі професора Віктора Сидоренка, вищезгаданих но-
вовведень зазнає зміст трудового навчання – навчальна програма – 
через запровадження у її структурі проєктно-технологічного підходу 
– методу проєктів, за допомогою якого учні навчаються здобувати 
знання, що дозволяють розв’язувати виключно практичні завдання.

Метод проєктів у трудовому навчанні – це процес засвоєння учнями 
знань в умовах реальної життєвої практики. Проєктування на уроках 
трудового чи технологій – це коли навчальний процес будують не 
на знаннях, які учням необхідно завчити напам’ять, а навколо прак-
тичної справи. Ця справа має бути значущою особисто для них, їхньої 
школи, батьків або усієї громади, тобто це справа у їхньому житті.

Навчання для життя і в реальному житті через формування 
практич них умінь – така універсальна формула й забезпечила 
успіх і популяр ність цього методу у багатьох школах світу.

Перша спроба трансформувати зміст трудового навчання через за-
провадження методу проєктів дозволила швидко осучаснити пред-
мет. Однак говорити про великі успіхи було ще зарано.

ВІКТОР СИДОРЕНКО (1951 – 2013)

Доктор педагогічних наук, профе-
сор, Національний університет бі-
оресурсів і природокористування 
України

Метод проєктів був орієнтований на інтереси і потреби учня. А зміст тогочасної навчальної програми з 
трудового навчання, шкільних підручників і методична робота учителя були зосереджені на застарілих 
пострадянських ідеях знаннєвої парадигми. Її головною цінністю було засвоєння учнем політехнічного 
знання, наперед визначених умінь і навичок, неактуальної і відірваної від життя та потреб інформації, 
штучних умінь. Це призводило до пригнічення учнівської  творчості. Склалося протиріччя між старим 
змістом дисципліни та новим засобом навчання, який з’явився у роботі учителя – методом проєктів.

Це протиріччя було характерним для усієї системи шкільної освіти, що стало мотивом реформ, які 2016 
року у співпраці із зарубіжними партнерами розпочала міністерка освіти Лілія Гриневич. Реформа мала 
на меті глибокі і докорінні зміни в українській школі – на рівні освітніх стандартів. Створення нового 
Держстандарту розпочав колектив проєкту «Нова українська школа».
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10

Було Стало
Вивчали технологію і під неї підбирали виріб. Деякі
операції тренували на зразках, не застосовуючи
надалі, бо виріб міг не включати цих операцій.

Виготовляють виріб,
а під нього опановують технології.

Освоювали весь теоретичний матеріал
із технології, що вивчали.

Обсяг теоретичного матеріалу визначає
вчитель. І лише такий, що учні тепер

застосують у роботі над проєктом.

Вчитель був обмежений чітко визначеним
переліком технологій, що їх мають опанувати учні.

Вчитель отримав реальну автономію у виборі
технологій, залежно від інтересів учнів,

можливостей школи, регіональних особливостей.

Програма передбачала обов’язок вивчати
матеріали для всіх територій, незважаючи на
регіональну специфіку.

Можливість враховувати регіональну специфіку.
Так окремим регіонам більш притаманна обробка

деревини, коли для інших – обробка металу.

У класах, що не поділяли на групи хлопців
і дівчат, учні освоювали ті технології, який
фах був у вчителя.

Учні проєктують та виготовляють виріб за
технологіями, що їм ближчі. Так кошик для печива

можна виточити, сплести, вив’язати, зліпити.

Якщо клас поділяли на групи хлопців і дівчат, то
вибору в учнів також не було.

Передбачено, що учнів розподіляють на групи за
обслуговувальними і технічними видами праці.

Хоча до наказу МОН відповідних змін не внесли.

Вироби виготовляли за технологічними картами,
потім – з елементами проектування.

Учні проєктують вироби,
що дає можливість ТВОРИТИ.

Брак навичок графічної грамоти. За відсутності
предмету «Креслення» це викликало значні
труднощі за виконання робіт.

Передбачено освоєння графічної грамоти
на рівні, достатньому для виконання проєктів.

Було передбачено обмежений набір технологій:
столярна справа, слюсарна, токарна для хлопців,
та шиття, в’язання, вишивання – для дівчат.

Набір визначених основних технологій
розширено в рази та взагалі не передбачено

обмежень для додаткових технологій

Існував акцент на підготовку до робітничої
професії як підготовчий етап до вступу в ПТУ. Акцент – на можливості реалізації учня.

Вироби учнів йшли у сміття (тренувальні вправи,
наволочки) чи завгоспові (совки, швабри, указки,
фартухи). Вироби залишалися в школі.

Одним із критеріїв вибору виробів для
виготовлення є їхні цінність і важливість

для учнів. Усі вироби стають власністю учнів.

Слабко відображені чи зовсім відсутні техніки
декоративно-ужиткового мистецтва.

Є можливість відображати та розвивати техніки
декоративно-ужиткового мистецтва, притаманні

як усій Україні, так і її окремим регіонам.

Не було освоєння нових технологій.
Передбачено розвиток нових технологій

у шкільній майстерні. Це, відповідно,
спонукає до постачання нового обладнання.

Засадничі відмінності між старою та оновленою компетентнісною навчальною програмою 
з трудового навчання і технологій:

Оновлений зміст шкільної освіти ґрунтується на ідеї 
навчання компетентностям – «стандарт умінь» на 
противагу старому «стандарту знань». Над стандар-
тизованим змістом технологічної освіти працювали 
науковці та методисти: Андрій Терещук (керівник), 
Ніна Павич, Оксана Абрамова та Оксана Росип-
ська. Зміна змісту технологічної освіти визначила її 
нову назву – технології та дизайн.

Технологічна освіта в середній школі завжди 
страждала від ремісництва і приділяла мало уваги 
цінностям учнів. Учитель вважав учня, який виго-
товив виріб, успішним. Однак ця умова, хоч необ-
хідна, але недо статня для сучасної технологічної 
освіти. Знання стає цінним лише тоді, коли дозво-
ляє розв’язати практичне завдання через проєк-
тну діяльність. Воно потрібне учневі, щоби діяти у 
конкретній ситуації, а не тому, що воно «нове».

На часі виховання нового учителя тру дового нав-
чання: формування у нього не лише твердих, але 
й м’яких навичок. Учитель повинен уміти навчати-
ся. Але до школи він має прийти вже з уміннями 
впорядкувати навчальний процес, ор ганізувати і 
модерувати учнівський проєкт.
 
Проєктна учнівська робота долає обмеження 
класно-урочної системи і стає засобом  розвитку 
учня. Вона є інструментом розвитку екологічно го, 
математичного та наукового мислення, розвитку 
підприємливості, системного та критичного мис-
лення, набуття учнем умінь сталого розвитку.
 
У 2017 році також змінено навчальні програми всіх 
шкільних предметів за принципами Нової україн-
ської школи. Відповідно, оновлено програму із 
трудового навчання МОН України.
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Чи можуть школярі вчитися заробляти 
власними розумом і руками?

Попри військову агресію Росії у 2014 році, в Україні розпочали впроваджувати низку сек-
торальних реформ. Це, зокрема, реформа освіти та реформа місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади в Україні (більш відома як децентралізація). Певний час 
ці реформи впроваджували паралельні чи суперечливі рішення. Наприклад, концепція 
шкільних округів «не бачила» меж новостворених ОТГ. З іншого боку, реформи створюва-
ли нові можливості чи виклики, які потребували спільних відповідей.

Тож Інститут громадянського суспільства у 2016 
році ініціював міжсекторальні консультації. За-
ступник міністра освіти і науки Павло Хобзей від-
гукнувся на пропозицію прямого спілкування з 
головами нових об’єднаних громад. Воно відбу-
лося на заходах в Івано-Франківській, Львівській, 
Луганській і Донецькій областях.

Як-то кажуть, розумні люди знайшли спільну 
мову із нагальних проблемних питань, ба біль-
ше – почали обговорювати моделі стратегічної 

співпраці школи і громади. Адже у результаті де-
централізації управління школами у селах, сели-
щах і містечках було передано від відсторонених 
райдержадміністрації (райвно) до рад сільських / 
селищних / міських ОТГ. Окрім додаткових про-
блем для громади, передача означала і нову 
можливість – відновлення провідної ролі шко-
ли у місцевому розвитку. Для цього школа має 
по-новому підійти до розкриття потенціалу мо-
лоді, формування її громадянських і соціальних  
компетентностей, а також підприємливості.

Саме у контексті таких дискусій у грудні 2016 року в потязі «Слов’янськ-Київ» тодішній працівник Міністер-
ства освіти, а нині експерт з питань освіти Центрального офісу реформ Сергій Дятленко та експерт Інсти-
туту громадянського суспільства Маркіян Дацишин згенерували ідею впровадити до трудового навчання 
підприємницький компонент: діти мають відчути грошову оцінку своєї праці (не лише коли на шкільному 
ярмарку родичі купують їхні вироби) і повірити, що можна заробляти власними руками і головою.

10

МЕТА НОВОГО ПІДХОДУ:

Надихнути  
дітей

на власну 
справу

Показати, 
що 

заробляти 
власноруч – 

реально

Дати 
можливість 

відчути 
себе 

«гравцем 
ринку»

Популяри-
зувати 

«технологічн
у освіту»

Сергій Дятленко Маркіян Дацишин Іван Савицький
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Відтак на фінал національного етапу олімпіади 
з трудового навчання у Полтаві у березні 2017 
року запросили успішного підприємця – Івана 
Савицького, виконавчого директора Львівської 
майстерні «Зробив тато». Він поділився із шко-
лярами основними принципами того, як заро-
бляти  власними руками, та допоміг у створенні 
facebook-сторінки олімпіади «Кузня Талантів».

Інноваційною родзинкою олімпіади 2017 року 
став перший онлайн-аукціон виробів фіналістів 
змагань: наборів ґудзиків та рісайклінгових ре-

чей. Результат перевершив сподівання: за 3 дні 
в аукціоні взяли участь понад 557 осіб, ціна лоту 
зросла в середньому у 8,6 разів (на ґудзики)  і 3,4 
(у категорії «Нове життя старим речам»).

Із того часу онлайн-аукціон став традиційним 
елементом фінальної частини олімпіад з трудо-
вого навчання. Таким чином був започаткований 
процес, що отримав ресурс і втілення у рамках 
проєкту «Молодіжний кластер органічного бізне-
су Баранівської міської ОТГ» за фінансової під-
тримки ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ У БАРАНІВСЬКІЙ ОТГ:

Так 2/3 опитаних жителів Баранівської ОТГ схвалюють, що підлітки (молоді люди, старші 14 років) мають 
самостійно заробляти гроші на власні кишенькові та інші потреби. Лише 23% респондентів не схвалю-
ють це, а ще 9% не визначилися з відповіддю. Показово, що найбільше схвалення висловили особи ві-
ком 18-59 років, а от серед самих підлітків – найбільший відсоток тих, хто не визначився (20% опитаних).

Приклади виробів фіналістів олімпіади 2017 року, що стали лотами на онлайн-аукціоні: набори ґудзиків і предмети зі старих речей

У травні-червні 2018 року у Баранівській ОТГ провели чергову хвилю соціологічного опитування. За-
галом опитали 606 осіб усіх вікових категорій з усіх населених пунктів громади. Питання, зокрема, сто-
сувалися можливостей розвитку місцевої молоді та виховання в неї підприємливості та м’яких навичок 
(англ. soft skills).

Чи схвалюєте ви, що підлітки мають
самостійно заробляти

на власні «кишенькові» потреби?

Чи в старших класах потрібно викладати
основи підприємливості

та фінансової грамотності?
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Для апробації нових підходів у викладанні трудового навчання (технологій), організатори фіналь-
ного етапу національноЇ олімпіади з трудового навчання 2017 року, що проходив у Полтаві, запо-
чаткували експеримент: програму змагань склали, застосувавши сучасні підходи до викладання 
дисципліни та нову, практичну оцінку результатів роботи учнів, яка передбачала не лише оцін-
ку якості виробу, опорядження та оздоблення, але й функціональність, обґрунтування пропорцій, 
тощо. Додатковими стимулами була оцінка потенційних клієнтів, через голосування за найкращий 
виріб, а також оцінювання «гривнею» на аукціоні виробів.

Забігаючи наперед, зауважмо, що усі зміни на олімпіадах були прийняті дітьми на «ура». А от їхні на-
ставники, керівники команд, не завжди поділяли цей позитив, адже ламалась стара структура роботи, 
за якою працювали десятиліттями. Також усі діти підтримали ідею передати виручені на олімпіаді в 
Полтаві кошти на лікування їхнього однолітка. Щоби вповні усвідомити зміни, започатковані в олім-
піадах з трудового навчання з 2017 року, необхідно поглянути, що було до змагань у Полтаві.

Олімпіади з трудового навчання:
екпериментальний формат

Усю виручку з першого аукціону діти відправили на лікування однолітка

3

2

на олімпіаді

у Кам’янці-Подільському, 2018

на олімпіаді у Полтаві, 2017

на олімпіаді у Чернівцях, 2019

Вироби на творчий тур
виготовляли під час олімпіади

Проведено підприємницьку лекцію

Проведено мотиваційну лекцію
від колишніх учасників олімпіади

– теперішніх підприємців

Проведено онлайн-аукціон
учнівських виробів

Учасники, зокрема, реалізували
творчі проєкти з кулінарії,

зробивши цукерки та печиво

Про олімпіаду інформували
не лише на ресурсах
Міністерства освіти,

але і на сторінці
«Кузня талантів» у Facebook

Вироби на творчий тур
виготовляли під час олімпіади

Проведено онлайн-аукціон
учнівських виробів

Учасники, зокрема, реалізували
творчі проєкти з кулінарії,

зробивши зефір і рулет-завиванець

Про олімпіаду інформували на ресурсах
МОН, на сторінці «Кузня талантів» у

Facebook, інстаграм-акаунті,
сайті ГО «Освіта для успіху»

Вироби на творчий тур виготовляли під час
олімпіади: впроваджено складні об’єкти

Проведено мотиваційну лекцію від колишніх
учасників олімпіади – теперішніх підприємців

Проведено онлайн-аукціон виробів учнів

Учасники, зокрема, реалізували проєкти з
кулінарії: капкейки та «бабусині пиріжки»

Про олімпіаду інформували на ресурсах
МОН і на сторінці «Кузня талантів» у Facebook

Проведено мотиваційну лекцію
від колишніх учасників олімпіади

– теперішніх підприємців

Табуретка Зразок
спідниці
(розміром
20х30 см)

Набір
із шести
ґудзиків

Корисні пред-
мети для дому
зі старих
речей

Брелоки
до ключів

Міський
наплічник

Корпус для
флешки

Подушечка
для
домашнього
улюбленця

Креативна
настільна
лампа

Сумка-
бананка

Пасивна
акустична
система для
смартфона

Підставка
під ґаджет

Зразки виробів
на олімпіадах до 2017 року Зразки виробів на олімпіаді 2017 року

Зразки виробів
на олімпіаді 2018 року Зразки виробів на олімпіаді 2017 року

На творчий тур команди привозили
вироби, що підготували вдома

Об’єкти праці були умовними, мали на
меті перевірити певні технічні вміння.

Основний критерій – знання технологій

Не було передбачено додаткове
застосування об’єкта праці (продаж,

подарунок, сувенір, ужитковість)

Метою участі було здобути високе місце,
задовільнивши амбіції вчителів,

адміністрацій шкіл та відділів освіти

Про олімпіади подавали лише офіційну
інформацію від Міністерства освіти,

без залучення інших каналів

національні етапи

олімпіад до 2017 року

Засновано ГО «Освіта для успіху» – перше
об’єднання вчителів трудового навчання

Статистика онлайн-аукціонів
унівських виробів
на олімпіадах
із трудового навчання

Кількість
лотів
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Кількість учасників і перших місць
на національних етапах олімпіад

із трудового навчання у 2017-2019 роках
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9 7
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17

7 17

9
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814

5

7
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3

2
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Як читати графік:
        кількість учасників
        від області у
        всеукраїнському
        (фінальному)
        етапі олімпіади

        кількість володарів
        І місць на область

1

        кількість учасників        кількість учасників
        від області у        від області у4

2

1
1

2

9
1

1

1

Учасники національних етапів олімпіад
із трудового навчання у 2017-2019 роках

за категоріями

дівчата у
номінації
«11 клас»

хлопці у
номінації
«11 клас»

дівчата у
номінації
«11 клас»

хлопці у
номінації
«11 клас»

представники 
обласних центрів

представники районних
центрів, селищ і сіл

Полтава 2017
Кам’янець-

Подільський 2018 Чернівці 2019

Полтава 2017
Кам’янець-

Подільський 2018 Чернівці 2019

10

3

2

на олімпіаді

у Кам’янці-Подільському, 2018

на олімпіаді у Полтаві, 2017

на олімпіаді у Чернівцях, 2019

Вироби на творчий тур
виготовляли під час олімпіади

Проведено підприємницьку лекцію

Проведено мотиваційну лекцію
від колишніх учасників олімпіади

– теперішніх підприємців

Проведено онлайн-аукціон
учнівських виробів

Учасники, зокрема, реалізували
творчі проєкти з кулінарії,

зробивши цукерки та печиво

Про олімпіаду інформували
не лише на ресурсах
Міністерства освіти,

але і на сторінці
«Кузня талантів» у Facebook

Вироби на творчий тур
виготовляли під час олімпіади

Проведено онлайн-аукціон
учнівських виробів

Учасники, зокрема, реалізували
творчі проєкти з кулінарії,

зробивши зефір і рулет-завиванець

Про олімпіаду інформували на ресурсах
МОН, на сторінці «Кузня талантів» у

Facebook, інстаграм-акаунті,
сайті ГО «Освіта для успіху»

Вироби на творчий тур виготовляли під час
олімпіади: впроваджено складні об’єкти

Проведено мотиваційну лекцію від колишніх
учасників олімпіади – теперішніх підприємців

Проведено онлайн-аукціон виробів учнів

Учасники, зокрема, реалізували проєкти з
кулінарії: капкейки та «бабусині пиріжки»

Про олімпіаду інформували на ресурсах
МОН і на сторінці «Кузня талантів» у Facebook

Проведено мотиваційну лекцію
від колишніх учасників олімпіади

– теперішніх підприємців

Табуретка Зразок
спідниці
(розміром
20х30 см)

Набір
із шести
ґудзиків

Корисні пред-
мети для дому
зі старих
речей

Брелоки
до ключів

Міський
наплічник

Корпус для
флешки

Подушечка
для
домашнього
улюбленця

Креативна
настільна
лампа

Сумка-
бананка

Пасивна
акустична
система для
смартфона

Підставка
під ґаджет

Зразки виробів
на олімпіадах до 2017 року Зразки виробів на олімпіаді 2017 року

Зразки виробів
на олімпіаді 2018 року Зразки виробів на олімпіаді 2017 року

На творчий тур команди привозили
вироби, що підготували вдома

Об’єкти праці були умовними, мали на
меті перевірити певні технічні вміння.

Основний критерій – знання технологій

Не було передбачено додаткове
застосування об’єкта праці (продаж,

подарунок, сувенір, ужитковість)

Метою участі було здобути високе місце,
задовільнивши амбіції вчителів,

адміністрацій шкіл та відділів освіти

Про олімпіади подавали лише офіційну
інформацію від Міністерства освіти,

без залучення інших каналів

національні етапи

олімпіад до 2017 року

Засновано ГО «Освіта для успіху» – перше
об’єднання вчителів трудового навчання

Сукупна
кількість
учасників торгів

Сукупна
виручка,
грн
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Профілі шкільних коворкінгів
у Баранівській ОТГ

Ідея полягає в тому, щоби зробити школу відкритою для всіх жителів громади

У 2017 році Інститут громадянського суспільства ініціював підготовку спільного з Баранів-
ською ОТГ (Житомирська область) проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Ба-
ранівської ОТГ», що отримав фінансову підтримку Європейського Союзу. Проєкт надав  
можливість сучасно обладнати шкільні майстерні: технічний, швейний і тепличний ковор-
кінги. Доступ до них мають не тільки учні, а й місцева молодь та люди старшого віку, які 
можуть відвідувати заняття та вчитися працювати з обладнанням. Ідея полягає в тому, 
щоби зробити школу відкритою для всіх жителів громади.

Швейний коворкінг

Швейний коворкінг після придбання нових машинок

Для облаштування коворкінгу закупили:

1. Основне обладнання:

• Вишивальний автомат JANOME 500Е
• Побутова плоскошовна розпошивальна 

машина для роботи з трикотажем FAMILY 
8000W

• Побутова швейна машина для середніх та 
легких тканин FAMILY 4500 – 5 одиниць

• Побутовий оверлок для середніх та лег-
ких тканин FAMILY 645D – 1 одиниця

• Промислова швейна машина для легких 
та середніх тканин BRUCE RF4 – 2 одиниці

• Промислова швейна машина для серед-
ніх та важких тканин BRUCE RF4H-7 –2 
одиниці

• Промисловий 5-нитковий оверлок для 
легких та середніх тканин BRUCE-3216S-5 
– 1 одиниця

2.  534 одиниці допоміжного обладнання, ак-
сесуарів та витратних матеріалів (голки, нит-
ки, тканина, декоративні елементи та інше)

Загальна вартість інвестицій в облашту-
вання швейного коворкінгу Баранівського 
МРЦ – 223 000 гривень

Марічка Тихончук, адміністраторка швейної майстерні 
Баранівського МРЦ

Має професійну освіту у швейній справі та великий 
досвід роботи на швейних фабриках у Хмельницько-
му, а також у Баранівці («УкрБрендПошив», «Веснян-
ка», «Крок»). Окрім роботи адміністраторки, проводить 
гуртки для школярів Баранівки та сіл Баранівської ОТГ. 
Із задоволенням працює з дітьми та навчає їх основам 
швейної справи.
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Технічний (столярно-
слюсарний) коворкінг

Приміщення технічного коворкінгу після
встановлення сучасного обладнання

Для облаштування коворкінгу закупили:

1. Основне обладнання:

• Верстат вертикально-свердлильний 
SCHEPPACH DP 16 SL

• Верстат рейсмусово-фуговальний 
METABO HC 260 C-2.2 WNB

• Верстат токарний по дереву PROMA DSO-
1000

• Верстат токарно-гвинторізний по металу 
JET BD-7

• Верстат фрезерний PROMA SF-40/1500
• Стрічкова пила вертикальна METABO BAS 

318 Precision WNB
• Циркулярна пила METABO TKHS 315 C-2.0 

WNB
• Компресор МЕТАВО MEGA 350-100 W
• Порохотяг локальний МЕТАВО ASR 25 L 

SC
• Торцовочна пила KGS 305  Metabo

2. 54 електроінструменти (лобзики, дрилі, 
шуруповерти, шліфмашини різного типу, ви-
палювачі, фрезери тощо).

3. 972 ручних інструменти, аксесуарів та ви-
тратних матеріалів (пили, молотки, набори 
мітчиків та плашок, інструменти для різьби 
по дереву, викрутки, бокорізи, круглогубці 
зубила, ключі комбіновані, лещата великі та 
малі та інше).

4. Меблі, канцтовари.

Загальна вартість інвестицій в облашту-
вання технічного коворкінгу Баранівського 
МРЦ – 480 000 гривень.

Василь Вознюк, адміністратор технічно-
го коворкінгу Баранівського МРЦ

Це людина, закохана в дерево. Пан Ва-
силь може виготовити із нього будь-який 
шедевр. Столяреві під силу зробити 
все: від маленького брелочка до вели-
ких альтанок. Це людина, яка не може 
«спокійно сидіти на пенсії». Прийшовши 
до БМРЦ, він оцінив  можливості та об-
ладнання. Постійно навчається, вишукує 
нові вироби. Має педагогічну освіту та 
досвід роботи в країнах Європи. Багато 
років пропрацював вчителем трудового 
навчання в школі.
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Тепличний коворкінг

Для облаштування коворкінгу закупили:

Теплиця

• Металева конструкція теплиці тунельно-
го типу, моделі ORIENTE T.S. (виробник 
IDROMECCANICA LUCCHINI, SPA, Італія)

• Крок між арками – 2,5 м. Розміри: 10×12,5 
м. Загальна крита площа – 125 м2.

• Покриття конструкції теплиці за допомо-
гою плівки подовженого строку служби 
Patilux E AG (виробник P.A.T.I. SPA, Італія), 
товщина плівки – 200 мікрометрів.

• З’ємні фронтони з покриттям з плівки типа 
Patilux E AG, та одностулковими дверима 
на одній торцевій стороні.

Оснащення теплиці

• Стіл культиваційний стаціонарний, розмі-
ром 1,5×4,2 м (із канірованою сіткою) – 8 
одиниць (виробник «ДГС-Україна»/Данія).

• Бокові та фронтальні стінки стільниці ви-
готовлені з 110 мм спеціалізованого алю-
мінієвого профілю («ДГС-Україна»).

• З’єднання профілю – литий алюмінієвий 
кутник.

• Опори для стелажа: сталеві, зварної кон-
струкції, фарбовані, з квадратної стальної 
профільної труби 25 x 25 мм.

• Каркас стелажа: перемички каркасу (про-
фільна стальна труба 30×20 мм) мають 
крок 500 мм.

Система зрошування

• Система верхнього зрошування з розпи-
лювачами типу Mist продуктивністю 45 л/
год. Кількість розпилювачів – 32 штуки (4 
лінії, розподільна лінія – труба ПЕ SDR17 
PN10 D=25×2,0 мм, довжиною 12 м з кро-
ком 1,5 м (включає всі з’єднувальні фітин-
ги) для зрошення рослин в теплиці.

• Система оснащена насосом типу Vilo 
WJ201 (Німеччина).

Загальна вартість інвестицій в облаштуван-
ня тепличного коворкінгу Баранівського 
МРЦ – 180 938 гривень (включаючи мон-
таж та налаштування).

Олена Шкорбот, адміністраторка тепличного коворкін-
гу Баранівського МРЦ в селищі Полянки

Працює від заснування БМРЦ. Дуже любить працюва-
ти із рослинами, доглядає за ростом квітів та прянощів 
у тепличному коворкінгу Баранівського міжшкільного 
ресурсного центру.
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3D-коворкінг

За рахунок  зекономлених на тендерах  ко-
штів  вдалось створити  не запланований за 
Проєктом 3D-коворкінг. Закуплено 3D-прин-
тер CoreXY H-Bot AT33 та 7 кілограм ПЛА- 
пластику для 3D-друку в 7-и різних кольорах.

Загальна вартість інвестицій у 3D-коворкінг 
– близько 27 000 гривень.

Василь Назарчук, директор КП «Баранівський міжшкіль-
ний ресурсний центр», керівник гуртка 3D-моделювання

Працював інженером-програмістом у Баранівській місь-
кій раді. Зацікавився 3D-моделюванням та відгукнувся на 
пропозицію вивчити його; самостійно опанував 3D-моде-
лювання; заснував гурток 3D-моделювання; сформував 
програму для гуртка. У липні 2019р. прийняв пропозицію 
очолити Баранівський міжшкільний ресурсний центр та 
продовжує керувати гуртком 3D-моделювання.

Медійний коворкінг

• Камера Panasonic HC-V770
• Штатив Velbon Videomate 438/F
• Мікрофон петличний Boya M1
• Персональний комп’ютер з оперативною 

пам’яттю 8 гігабайт і відеокарта NVIDIA 
GeForce GTX 965M

Для облаштування коворкінгу залучено:

Анна Павленко, координаторка Шкільного телебачення Баранівської ОТГ

Закінчила НаУ «Острозька академія» за спеціальністю «Журналістика». Упродовж двох років працюва-
ла кореспонденткою газети «Слово Полісся». Із 2020 року координує роботу Шкільного телебачення.
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Як і для кого працюють коворкінги
у Баранівській ОТГ

Створення умов це: знання → вмніння → можливості

Щоб об’єднати технічний та швейний коворкінги, теплицю і молодіжний бізнес-інкубатор на по-
чатку Проєкту Баранівська міська рада заснувала новий тип навчального закладу – комунальну 
установу «Баранівський Міжшкільний ресурсний центр». Він став осередоком активізації молоді 
з усієї громади: як із центру, так і з 12 старостатів. Заплановано, що тут на сучасному обладнанні 
проводитимуть уроки школярам з ОТГ, гурткові заняття, а також періодичні курси підприємницької 
діяльності, зокрема стартовий курс «Підприємцем бути легко!»

Баранівський МРЦ став пілотним проєктом 
та першим МРЦ в Україні, створеним за но-
вим Положенням Міністерства освіти та нау-
ки, і не мав аналогів в Україні.

МРЦ розташований у центрі Баранівки. Це 
робить його доступним для усіх жителів: не-
подалік (200 та 650 метрів) є дві школи, біля 
(50 метрів) будівлі – автостанція, на яку і з 
якої можна дістатися із/до кожного села ОТГ.

Будівля Баранівського МРЦ

Графік роботи
коворкінгів МРЦ

17:00 – 21:00
Коворкінг на
певних умовах
відкрито для
будь-якого
мешканця ОТГ

09:00 – 15:00
Уроки

15:00 – 17:00
Гуртки

проведено більше 500
уроків трудового

навчання, які відвідали
1117 учнів (967 – з Баранівки)

проведено виїзні
презентації та

майстер-класи на
8 заходах ОТГ,

які відвідали сукупно
понад 6000 осіб

проведено 6 навчань
роботі на сучасній
техніці для дітей

та дорослих

створено 5 гуртків
в оновленому форматі,

де займаються 
близько 120 дітей

проведено 30 майстер-
класів, які відвідали
понад 400 дорослих

і дітей ОТГ

проведено 10 навчань
вчителів Баранівської
ОТГ, із них 4 – виїзних

(Житомир, Львів,
Миколаїв,

Тернопільська обл.)

медіаковоркінг підготував
понад 200 хвилин

відеоновин
про свою громаду

на базі Баранівського МРЦ
проведено семінар

«МРЦ як генератори
розвитку громади»,
участь в якому взяли

64 освітян з усієї України

у теплиці здійснили
три посадки: перша –

5400 квітів для громади,
друга – 2000 прянощів,
третя – салат, шпинат,
зелена цибуля, редька

Здобутки
коворкінгів
Баранівського
МРЦ

У Баранівському МРЦ чотири кабінети. Один 
з них повністю відведено під швейний ко-
воркінг, у двох інших розміщено обладнання 
технічного коворкінгу. У четвертій кімнаті – 
3D-коворкінг та адміністрація МРЦ. У кожній 
майстерні може займатися до 20 дітей одно-
часно.
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Ми пропонуємо створити умови, щоби вчителі, учні,
молодь у громаді через вдосконалення шкільного
процесу змогли здобувати знання, які перетворюва-
лися б на вміння, а вміння давали можливість дітям і 
молоді творити нові продукти, які дадуть не лише мож-
ливість реалізуватись як майстер, як осообистість, 
але й покращити власний матеріальний стан

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

У лютому 2020 року було опитано 611 респондентів у Баранівці та всіх 12 старостатах ОТГ (ста-
тистична похибка не перевищує ±4,0%). 17% мешканців ОТГ, включаючи старшокласників і до-
рослих, уже відвідали шкільні коворкінги у Міжшкільному ресурсному центрі хоча б один раз. 
Ще 26% – планували це зробити найближчим часом (ймовірно, після завершення карантину).

Цікаво, що коворкінгами цікавляться «нешкільна» молодь і дорослі: у віковій групі 18-39 років 
МРЦ уже відвідали 25% опитаних, ще 34% – планують це зробити. Водночас, 25% опитаних 
старшокласників не відвідували МРЦ і не планують цього робити, а ще 16% учнів взагалі впер-
ше почули про шкільні коворкінги в ОТГ.

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ БАРАНІВСЬКОЇ ОТГ

Чи ви відвідували коворкінги у
Баранівському МРЦ?

Як ви оцінюєте результати проєкту ЄС
у Баранівській ОТГ?

Створення Міжшкільного
ресурсного центру

Проведення майстер-
класів у коворкінгах

МРЦ може обрати дві форми відносин із школами. Це залежить вді того, чи має МРЦ ліцензію 
на надання освітніх послуг чи ні.

1. Якщо МРЦ має ліцензію, на МРЦ переда-
ють вчительські години начитки трудового 
навчання. Вчителів приймають до штату МРЦ  
– і вони проводять уроки. У кінці навчально-
го року МРЦ має право видавати документи 
встановленого державою зразка про ре-
зультати навчання учнів з предмету, який чи-
тали в МРЦ.

2. У випадку відсутності ліцензії, МРЦ висту-
пає «ресурсним центром», який на основі до-
говору надає вчителям інших шкіл ресурси 
(приміщення, обладнання) для проведення 
уроків трудового навчання, грутків, тощо. У 
Баранівському МРЦ після річного апробову-
вання варіанту №1, вирішили перейти на ва-
ріант №2.
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Семінар «Міжшкільні ресурсні центри та 
шкільні коворкінги як генератори розвит-

ку громади»: основні висновки

Діяльність МРЦ повинна відповідати запитам громади

Міжшкільний ресурсний центр (далі МРЦ) та шкільний коворкінг – це нові освітні інституції в гро-
маді, які мають на меті зробити сучасною технологічну освіту школярів, допомогти реалізувати 
підприємницький і творчий потенціал підлітків, а відтак – стимулювати розвиток громади. Це об-
говорювали 64 освітяни з усієї України у жовтні 2019 року на організованому у рамках Проєкту ЄС 
семінарі.

Міністерство освіти і науки України у 2018 році за-
твердило зміни до положення про МРЦ. Наразі, 
МРЦ на договірних засадах може забезпечувати 
поглиблене вивчення предметів, курсів, факуль-
тативів, вести профорієнтаційну роботу. МРЦ за-
безпечує умови перевірки можливостей учнів до 
самореалізації у різних професіях. Таке навчан-
ня потрібне для школярів, які виявляють підви-
щений інтерес до окремих предметів.

Тут забезпечується підготовка до самостійного 
життя, виховується відповідальність у прийнятті 
рішень, розширюється спектр професійної само-
реалізації дітей.

Після прийняття Міністерством освіти і науки 
України нової програми з трудового навчання у 

2018 році, апробацію сучасних підходів розпо-
чали у Баранівській ОТГ у рамках проєкту ЄС. 
Завершився перший навчальний рік (2018/2019) 
«пілоту» – настав час проміжних підсумків, які під-
бивали на дводенному семінарі у Баранівці.

Учасники семінару «МРЦ як генератори розвитку громади»

Узагальнені враження учасників від 
Баранівського МРЦ

Що сподобалося

Матеріально-технічне 
забезпечення.

Виділення окремого приміщення 
для коворкінгів.

Різноманітна спеціалізація 
коворкінгів.

Ідея робити коворкінги 
«відкритими для всієї громади»

Що не сподобалося

Низька співпраця між владою 
громади та керівництвом МРЦ з 
питань довозу учнів старостатів 
до коворкінгів.

Забюрократизованість та 
заплутаність  у вирішенні 
простих організаційних питань.

Супротив до змін в освітньому 
середовищі Баранівської ОТГ.
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ЯКІ ФУНКЦІЇ МІЖШКІЛЬНІ РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ
МОЖУТЬ ВТІЛЮВАТИ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1 Освітня діяльність з учнями
• Вивчення предметів: трудове навчання, тех-

нології, захист вітчизни, інформатика, мис-
тецтво, креслення та інше. Вивчення фа-
культативів та курсів за вибором. Вивчення 
профільних предметів: технології, інформати-
ка.

• Надання в оренду школам обладнаних на-
вчальних кабінетів (з трудового навчання, 
захисту Вітчизни, інформатики тощо) для про-
ведення уроків.

• Здійснення професійного навчання в межах 
вивчення технології як профільного предме-
та (за наявності ліцензії).

• Центри підготовки до ЗНО.
• Гурткова робота. Тренінги, майстер-класи. 

База для олімпіад, конкурсів, турнірів.

2 Профорієнтаційна робота
• Курси за вибором з профорієнтації, курси з 

підприємництва.
• Проведення професійних проб, профільно- 

3 Робота з дорослими

• Професійна підготовка (перекваліфікація), 
відповідно до ліцензій на здійснення такої ді-
яльності. Підвищення кваліфікації (зокрема 
людей з особливими освітніми потребами).

• Здійснення рекламної діяльності (через сайт, 
сторінку чи як центр надання таких послуг).

• Залучення дорослих до освітньої діяльності 
дітей (майстер-класи, лекції, партнерські захо-
ди), проведення майстер-класів населенню.

• Організація громадсько-корисних проектів. 
Організація волонтерської діяльності.

• Просвіта дорослих (тренінги, консультації, 
навчання). Клуби за інтересами.

• Інформаційно-координаційний центр (бази 
даних, соціологічні опитування).

• Надання побутових послуг.

4 Пересувні лабораторії
• Лабораторія з профорієнтації та психологіч-

ної підготовки.

5 Господарська і
 підприємницька діяльність

• Надання платних освітніх послуг. Навчання 
для громади з охорони праці.

• Вирощування для власного вжитку чи прода-
жу продукції рослинництва (теплиці, ділянки, 
великі земельні ділянки).

• Надання платних транспортних послуг, по-
слуг громадського харчування. Рекламна, по-
ліграфічна діяльність.

• Надання послуг, відповідно до напряму діяль-
ності закладу (швейні, столярні, токарні, 3D- 
моделювання, СТО автомобілів та тракторів).

• Торговельна діяльність (ярмарки, аукціони, 
інтернет-продажі). Центр туристичної і краєз-
навчої роботи. 

• Експлуатація шкільних автобусів (випуск на 
лінію, технічне обслуговування).

Після ознайомлення з коворкінгами на семінарі організатори провели стратегічну сесію, де учасники 
в малих групах розробляли  та систематизували різноманітні функції МРЦ / МНВК. МРЦ –  не статична 
установа, однакова в усіх містах. Його діяльність повинна відповідати запитам громади, району, суспіль-
ства. Це не означає, що МРЦ повинно обрати лише один-два пункти з переліку чи, навпаки, займатись 
усім і одразу. Ні, цей список – невеликі згруповані підказки можливої діяльності МРЦ.

та професійно-орієнтаційного тестування.
• Послуги методиста з профорієнтації.  Функці-

онування центрів з профорієнтації.

• Лабораторії з проведення майстер-класів.  
STEAM лабораторії.

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати після затвердження у 2019 році Положення про МРЦ мають 5 років
для перереєстрації з МНВК на МРЦ
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Історії успіху

Юлія Бабошина – випускниця Баранівського ліцею №2 імені Ольги Ся-
брук. Навчається у Київському національному університеті технологій 
та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «педагог-технолог» швейної про-
мисловості.

Щоби відточити навички у  швейній справі, Юлія  регулярно працює у 
швейному коворкінгу  Баранівського міжшкільного ресурсного центру. 
Готувала свою першу курсову роботу в швейній майстерні, із допомо-
гою та підказками адміністраторки Марічки Тихончук.

У майбутньому Юлія мріє працювати у сфері дизайну одягу. Тож для 
неї важливо постійно вчитися та відпрацьовувати здобуті знання.

Настя Лелюх – учениця 10-го А класу Баранівського ліцею №1 та гро-
мадська діячка. Дівчина – цілеспрямована особистість, яка бажає по-
стійного розвитку. Відвідавши курс «Підприємцем бути легко», зрозу-
міла, що створення  проєктів для молоді та громади – це саме її стихія.

Авторка та учасниця соціальних проєктів:
1) «Зробімо наше місто кращим».
2) Голова «Учнівського парламенту».
3) Diamond Challenge.
4) Шкільне телебачення Баранівської ОТГ.

Бере участь у святах свого міста, має хист до виступу на сцені, любить 
співпрацювати із людьми, легко знаходить спільну мову з будь-ким.

Це – Сашко Бондарчук. Йому 15 років, він живе у селі Зеремля Баранів-
ської ОТГ та навчається у тамтешній школі. Юнак зацікавився 3D-моде-
люванням та із захопленням дізнався, що таке моделювання об’єктів, як 
розуміти об’єми та без проблем відтворювати їх у цифровому форматі.

Уже під час перших занять керівник гуртка Василь Назарчук відзначив, 
як Сашко швидко створює круті моделі в програмі TINKERCAD. За корот-
кий проміжок часу Сашко захотів спробувати виготовляти 3D-вироби на 
замовлення. Першими замовниками були рідні.

Це ж і є перший крок до підприємництва! І відразу у Сашка з’явилось пер-
ше замовлення. Так починається шлях справжнього підприємця. 

Сашко Конончук – учень 10 класу Баранівського ліцею №1. Півтора роки 
тому він спробував себе у Шкільному телебаченні громади. Хлопцю не 
сподобалася роль журналіста, але камеру з рук він вже не зміг випустити.

Сьогодні Сашко – один із найдосвідченіших операторів Шкільного теле-
бачення Баранівської ОТГ. За його плечима більше 20 зйомок відеоновин 
та історій про жителів і події своєї громади.

Хлопець зізнається, що участь у медійному коворкінгу не лише навчила 
його знімати, а й допомогла пізнати свою громаду, цікавитися її новинами. 
Також операторські навички він використовує, виконуючи замовлення 
знайомих на відеозйомки. Шкільне телебачення допомогло обрати потен-
ційну професію: Сашко хоче вступити до університету на кіномонтажера.



Історії успішних

По-білому позаздрила увазі, яку приділяють Баранівці. Чого тільки 
варта майстерня, що її обладнали для усіх жителів Баранівської ОТГ. 
Туди діти можуть приходити, безкоштовно навчитися працювати на 
найновішому столярному, швейному обладнанні. А для дорослих – 
взагалі джек-пот: вони можуть прийти до майстерні і за 20-30 гривень 
на годину попрацювати на усьому обладнанні та виготовити щось для 
свого дому. Але засмутило, що за час перебування там не зустріла 
нікого з дорослих, які прийшли б попрацювати та скористатися цією 
унікальною можливістю.

Олена Гришутіна, підприємиця,  агротехнологиня, спеціалістка  з де-
коративного  квітникарства, Київська область

Завдяки усішному досвіду організації коворкінгів у Баранівському 
міжшкільного ресурсного центру, на базі Степанівського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату діє швейний коворкінг. Тобто, учні 
і дорослі громади мають можливість скористатися послугами індивіду-
ального пошиття одягу: дорослі можуть скористатися послугами дріб-
ного ремонту одягу, пошиття домашнього текстилю; учні мають змогу 
отримати знання з конструювання та моделювання швейних виробів, 
а також індивідуально пошити одяг.

Людмила Левенець, працівниця Степанівського МНВК, село Степа-
нівка, Менський район, Чернігівська область

Баранівський проєкт надихнув мене написати власний – із модернізації 
майстерні. Заявка перемогла на Бюджеті міських ініціатив. Цей проєкт 
успішно реалізовано: закуплено нові верстаки та верстати, ручний та 
електрифікований інструмент. Побільше б таких проєктів, як у Баранів-
ській ОТГ, на Україну. Він доводить, що трудовому навчанню і технологіям 
бути!

Юрій Палій, учитель трудового навчання Чернівецької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів №38, активіст ГО «Освіта для успіху»

На одному з підготовчих етапів реалізації цієї ідеї в соцмережах я натра-
пив на пост про проєкт у Баранівській ОТГ. Однією із його складових було 
створення МРЦ, технічного, швейного та тепличного коворкінгу. Це була 
знахідка. Читаючи усі дописи про той проєкт  та використовуючи його 
приклад розвитку технологічної освіти, ми залучили до нашого проєкту 
спонсорів, для виграли фінансування створення шкільної майстерні.

Геннадій Світличний, учитель трудового навчання, Великобузівська 
ЗОШ, Полтавська область

У наступній частині звіту:

1. Позитивні та негативні уроки.
2. Що слід врахувати з досвіду Баранівської ОТГ?

3. Інструкція із створення коворкінгів.
4. Досвід для цільових аудиторій.
5. Рекомендації фаховою мовою: що робити і 
чого НЕ робити.



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

Думаєте про коворкінги у вашій громаді, але не 
знаєте, із чого почати? Звертайтеся до Івана 
Савицького – координатора молодіжного 
компоненту проєкту «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ», 
співзасновника ГО «Освіта для успіху»

+38 067 374 64 60
ivansstef@gmail.com

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
23 РОКИ ФОРМУЮЧИ ТЕЧІЮ

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

За 23 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.

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

Текст: Сергій Дятленко, експерт із питань освіти Центрального офісу реформ
           Андрій Терещук, доктор педагогічних наук
           Іван Савицький, підприємець, координатор компоненту проєкту МКОБ
           Маркіян Дацишин, консультант із стратегічного планування, координатор
           компоненту проєкту МКОБ
Графіка та верстка: Михайло Драпак

Публікацію підготовлено в рамках проєкту 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської ОТГ», що реалізують Баранівська 
міська рада, Інститут Громадянського Суспільства та 
ПП Галекс-Агро за фінансової підтримки 
Європейського Союзу

Буклет
«Покрокова інструкція

зі створення коворкінгів»


