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Шляхи формування іміджу сучасного позашкільного навчального 

закладу еколого-натуралістичного спрямування в контексті 
стратегічного управління 

 
Визначення рейтингів еколого-натуралістичних центрів,  

базовою основою для яких є виявлення  якості роботи 
 

На протязі останніх 10 – 15 років в різних країнах світу почали розробляти та широко 
застосовувати різні методології та підходи до визначення рейтингів освітніх закладів. 
Визначення інтегрального показника якості діяльності еколого-натуралістичних центрів, яким є 
їх рейтинг, в першу чергу обумовлено необхідністю взаємного визнання навчальних програм та 
стратегій розвитку в Болонському просторі. Проведення рейтингу є необхідним, бо викликано 
потребами як ринку праці (для орієнтації учнівської молоді у сферу професійного 
самовизначення), так і інформування батьків під час обрання напрямку позашкільної освіти на 
спрямування вибору на користь еколого-натуралістичного профілю.  

Рейтинг - чисельний чи порядковий показник, який відображує важливість або 
значущість  певного об’єкта чи явища, це оцінка, віднесення до певного розряду або категорії. 

Постійне визначення та опублікування рейтингів еколого-натуралістичних центрів буде 
стимулювати здорову конкуренцію між ними, що, в свою чергу сприятиме підвищенню та 
покращенню якості їх роботи. 

Сьогодні в Україні створенні системи i зміна методів управління, пов'язані з безперервним 
науковим пошуком оптимального розв'язання складних економічних та соціально-політичних 
проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи управлінського корпусу 
країни. 

Складністю нових завдань спричиняється також нагальна потреба у принципово новій 
управлінській підготовці не тільки керівних кадрів, а й практично всього працюючого населення, 
яке сьогодні повинно вчитися жити в умовах становлення демократії, ринкових відносин. 

Визначення рейтингів закладів та навчальних програм сьогодні стало глобальним 
явищем. Воно слугує декільком цілям: задовольняє попит споживачів у отриманні якісної та 
об’єктивної інформації про рівень підготовки в тих чи інших закладах; сприяє виникненню 
здорової конкуренції між ними; є конкретним обгрунтуванням для виділення державних та 
недержавних коштів для їх утримання та розвитку; допомагає диференціювати різні за 
напрямками роботи заклади. Крім того, добре зрозумілі та удосконалені системи визначення 
рейтингів еколого-натуралістичних центрів, будуть сприяти визначенню якості позашкільної 
освіти екологічного спрямування. 

Позашкільна освіта –  покликана на допомогу шкільній освіті, здійснюється паралельно 
з навчанням в загальноосвітніх навчальних закладах. Мета позашкільної освіти, як джерела 
додаткової освіти є розвиток творчого потенціалу учня та підвищення якості середньої освіти.  

Визначення рейтингів буде суттєво впливати на результати атестації закладів. 
 

Система визначення рейтингів еколого-натуралістичних центрів  
Ця система повинна об’єднувати різні підходи в оцінці вкладу того чи іншого 

еколого-натуралістичного центру в позашкільну освіту, навчальний процес та отримані 
результати. Система визначення рейтингів може надавати порівняльну інформацію та 
поліпшувати розуміння позакласного виховання та навчання, але вона не повинна бути 
основним методом оцінки того, чим є позашкільна освіта та що вона робить. Визначення 



 2 

рейтингів може доповнити роботу органів акредитації та атестації та незалежних експертних 
агентств. 

Рейтингова система повинна бути зрозумілою у відношенні мети визначення 
рейтингів і оцінки діяльності. Визначення рейтингів повинно будуватись по відношенню до 
визначеної мети. 

Система повинна визнавати різні спрямування діяльності еколого-натуралістичних 
центрів. Заклади і установи, які приймають участь у визначенні рейтингів, повинні проводити 
систематичні консультації. 

Система повинна використовувати об’єктивні інформаційні джерела  та дані, 
отримані від кожного окремого джерела. Результати визначення рейтингу залежатимуть від 
аудиторії, що надає інформацію та джерел, з яких надходить  ця інформація. Має сенс робити 
порівняльний аналіз та поєднувати інформацію з різних джерел для отримання більш повної 
картини діяльності кожного еколого-натуралістичного центру, який приймає участь у 
визначенні рейтингу. 

Система повинна враховувати лінгвістичний, економічний, екологічний та 
культурний контекст позашкільної освіти стосовно кожного окремого закладу. 

Методологія визначення рейтингів повинна бути прозорою. Вибір методів повинен 
бути зрозумілим та однозначним. Вона повинна включати обґрунтований підрахунок 
показників та чітку інтерпретацію даних. 

Якщо є можливість, потрібно оцінювати не тільки результати діяльності закладів, 
але і заходи, які до цих результатів привели. Оцінка заходів важлива, бо вона відображає 
загальну політику конкретного закладу відносно удосконалення його діяльності та часто 
доступна для оцінки. Під час розробки систем визначення рейтингів, повинен забезпечуватись 
необхідний баланс між оцінками результатів їх діяльності та заходами, які до цих результатів 
приводять. 

Необхідно  приділяти належну увагу етичним нормам під час визначення 
рейтингів. Для забезпечення достовірності та широкого суспільного визнання кожного 
рейтингу відповідальні за цю роботу повинні бути максимально об’єктивними та 
справедливими, а методика оцінювання – прозорою та зрозумілою. 

Результати повинні бути скомпоновані та представлені таким чином, щоб 
виключити чи зменшити вплив помилок, допущених при визначенні вихідних даних, на 
кінцеві значення рейтингів. 

 
Базова модель стандарту діяльності еколого-натуралістичного центру сучасного типу 

включає п’ять напрямів діяльності в рамках навчально-виховного процесу, які будуть 
враховуватись під час визначення рейтингу: 

 
І.  Перший напрям стосується конкретно діяльності кожного працівника еколого-

натуралістичного закладу, як складової всієї якісної діяльності закладу в цілому. 
Цей напрям включає в себе вісім функцій професіограм: інформаційну, 
розвивальну, орієнтаційну, мобілізаційну, конструкційну, комунікаційну, 
організаційну, дослідницьку. Це є базова модель стандарту діяльності педагога. 

 
ІІ. Менеджмент еколого-натуралістичного центру, який основною мірою стосується 

керівництва закладом взагалі, а також керівництва певними окремими напрямами 
роботи (по відділам). 

 
ІІІ. Фандрайзингова діяльність (залучення додаткових коштів в освіту) як основа у 

роботі сучасного еколого-натуралістичного центру. 
 
ІV. Вміння здійснювати маркетингову діяльність та робота на перспективу. 
 
V. Моніторинг якості діяльності закладу за певний проміжок часу. (метод зрізів у 

діяльності використовуватиметься найширше). 
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І. Базова модель стандарту діяльності педагога включає вісім функцій, які, в свою 
чергу, містять по чотири критерії, кожен з яких має чотири рівні виявлення. 

 
Інформаційна функція 

Критерій «Володіння словом як засобом передачі інформації» 
Знання провідних ідей, законів, теорій та методів науки: уміння бачити прогресивну роль науки 

у розвитку суспільства, уміння й навички виявляти суть біологічних явищ та об'єктивних 
закономірностей їх розвитку. 

Елементарні знання ораторського мистецтва, уміння володіти словом як засобом передачі 
інформації. Уміння розмовляти з дітьми логічно, чітко, стисло, виразно, дохідливо й красиво. 
Задля цього зміцнювати, розвивати і ставити голос, підвищувати культуру власної усної та 
письмової мови, тобто вчитися викладати свій предмет грамотною літературною мовою. 

 
Критерій «Користування зображувальною грамотою» 

Знання й уміння графічно висловлювати свою думку за допомогою нескладних схематичних 
малюнків, уміння малювати й користуватися зображувальною грамотою. 
 
Критерій «Користування методами і засобами передачі наукової інформації» 

Уміння застосовувати під час навчання різноманітні, апробовані в школі, методи і технології 
передачі наукової інформації, наочні посібники та технічні засоби навчання. 

Уміння й навички застосовувати всю різноманітність методів навчання, враховуючи дані вікової 
фізіології й психології, вимоги шкільної гігієни. 

Уміння розрізняти методи за джерелами знань і ступенем самостійної активності учнів, ділити їх на 
групи, застосовувати з урахуванням переваг і недоліків; добирати методи викладання відповідно 
до завдань уроку, його змісту і засобів інформації. 

Знання й уміння оптимально поєднувати методи, послідовно змінюючи і розвиваючи їх з 
урахуванням попередньої підготовки та вікових особливостей учнів; уміння розумно 
поєднувати традиційні й інноваційні технології навчання. 

 
Критерій «Організація перевірки, оцінювання й корекції навчальних досягнень учнів» 

Ø Уміння одержувати зворотну інформацію, тобто не лише повідомляти нові знання, а й 
організувати перевірку, оцінювання, облік, корекцію і закріплення їх у пам'яті учнів. 

Ø Уміння слухати й аналізувати відповідь учня, слідкувати за його мовою; аналізувати письмові 
відповіді; оцінювати його малюнки; виявляти рівень володіння найпростішими 
інструментами, приладами, знаряддями праці; визначати здатність дитини до розпізнавання 
природних об'єктів; застосовувати прийоми корекції та закріплення засвоєних знань і не 
лише глибоких, а й міцних. 

Ø Уміння користуватись оцінювальним чинником з метою підвищення якості біологічних знань; 
бути не лише вимогливим, а й тактовним, що викликало б в учнів повагу до себе і до 
навчальної діяльності. 

 

Розвивальна функція 
Критерій «Володіння знаннями й уміннями постановки запитань» 

Знання й уміння ставити запитання, які вимагають порівняння, абстрагування та узагальнення, 
індуктивних і дедуктивних висновків; розчленування цілого на складові і, навпаки, 
об'єднання окремих частин у ціле; виокремлення головного й другорядного. 

 
Критерій «Перетворення наукових методів у методи навчання» 

Знання й уміння щодо дидактичної переробки методів наукових у методи навчання. Уміння й 
навички використання методів спостереження за тваринами і рослинами в кабінеті на уроці, в 
куточку живої природи чи безпосередньо в природі (фенологічні та ін.). Навички й уміння 
проводити з дітьми екскурсії до музеїв, у природу або сільськогосподарське виробництво; 
проводити заняття на навчально-дослідних земельних ділянках. 
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Уміння здійснювати дидактичну переробку наукового матеріалу в матеріал навчального предмета. 
Це потрібно з двох причин: з огляду на зміни в програмі шкільної біології учителеві доводиться 
самому вирішувати такі питання, викладання біології у школах різних типів потребує й різної 
методики. Оволодіння цим умінням забезпечує вчителеві можливість творчої праці. 

 
Критерій «Створення в процесі навчання проблемних ситуацій» 

Навички створювати в процесі навчання проблемні ситуації, які вимагають самостійного 
мислення дітей, установлення причинно - наслідкових зв'язків. 

 
Критерій «Уміння організувати і чергувати види навчальної діяльності учнів» 

Уміння організувати і постійно урізноманітнювати пізнавальну активність учнів. 
 

Орієнтаційна функція 
Критерій «Прищеплення інтересу до навчальної діяльності» 

Важливе завдання вчителя біології — формування ціннісних орієнтацій і позитивного ставлення 
школярів до природи та життєдіяльності людей, до себе як суб'єкта такої діяльності. Ця 
функція тому й називається орієнтаційною, бо визначає зміст ціннісних орієнтацій 
вихованців у їх природному і соціальному середовищі, спонукає школярів до різних видів 
діяльності, примушує діяти саме так, як вимагають обставини. 

Уміння прищеплювати інтерес до навчальної діяльності (вивчення предмета біології) і науки. 
 
Критерій «Виховання школярів» 

Уміння й навички застосовувати, як того вимагає суспільство, різні види виховання учнів. 
 
Критерій «Професійна орієнтація школярів» 

Уміння й навички здійснювати професійну орієнтацію школярів з урахуванням інтересів 
суспільства, нахилів та можливостей учнів. 

 
      Критерій “Доведення навчального процесу до логічного завершення” 
Уміння доводити  навчальний процес до його логічного завершення і переводити знання в 

переконання, здійснювати вплив не лише на розум, а й на почуття школярів. 
 

Мобілізаційна функція 
Критерій «Застосування біологічних знань у продуктивній праці учнів» 

Уміння використовувати знання учнів при організації їх пізнавальної та продуктивної діяльності; 
навчити їх готувати робоче місце; спостерігати («бачити» і «чути»), правильно сприймати й 
оцінювати природу, працювати з книжкою, приладами тощо. 

Навички й уміння прищеплювати учням інтерес до продуктивної сільськогосподарської праці. 
 

Критерій «Застосування біологічних знань для охорони природи» 
Навички й уміння навчання учнів застосовувати біологічні знання для охорони: 
Ø ґрунтів від ерозії; 
Ø птахів та їхнього приваблювання у штучні гніздування; 
Ø мисливських тварин; 
Ø риб та інших мешканців водойм; 
Ø зелених насаджень. 

Уміння залучати населення до охорони природи. 
 

Критерій «Застосування біологічних знань щодо загальної й особистої гігієни» 
Навички й уміння навчати учнів застосовувати біологічні знання в інтересах загальної й особистої 
гігієни. 

 
Критерій «Застосування біологічних знань для створення матеріальної бази» 
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Уміння конструювати усі розділи матеріальної бази навчання біології у сучасній школі, 
проектувати шляхи її створення. 

 
Конструкційна функція 

Критерій «Знання змісту шкільного курсу біології» 
Ø Чітко уявляти зміст кожного розділу шкільного курсу біології; уміння відбирати і компонувати зміст 

згідно з проектуванням навчально-виховного процесу, плануванням й побудовою своєї роботи. 
Ø Уміння планувати і визначати зміст позакласних заходів. 

 
Критерій «Планування навчального предмета в часі» 

Ø Планувати викладання предмета в часі (складати календарні та тематичні плани, моделювати 
уроки тощо). 

 
Критерій «Відбір навчального матеріалу» 

Уміння добирати фактичний науковий матеріал згідно з програмою, метою і завданнями школи із 
урахуванням попередньої підготовки та вікових особливостей учнів. Відтак учитель з 
механічного виконавця чужих методичних рекомендацій стає свідомим і активним 
удосконалювачем навчального процесу, набуває високої педагогічної майстерності. 

 
Критерій «Формування і розвиток біологічних понять» 

Ø Уміння виокремлювати найголовніші дидактичні одиниці - провідні уявлення, основні поняття, 
ідеї, уміння й переконання, які прищеплюються дітям цим курсом, виробляти методику їх 
формування. 

Ø Визначати оптимальні шляхи формування основних біологічних понять, установлювати між-та 
внутрішньо предметні зв'язки, формувати цілісні природничо-наукові знання і на цій основі 
— цілісний науковий світогляд. 

 

Комунікативна функція 
    Критерій «Володіння прийомами управління учнівськими колективами» 
Уміння передбачати, з якими класними колективами йому доведеться працювати, знати їх 

особливості й володіти прийомами управління. 
Уміти швидко і невимушено встановлювати ділові контакти як із класом, так і з окремими 

учнями. 
 

Критерій «Установлення ділових контактів з учнями та їх батьками» 
Ø Уміння і навички встановлювати ділові контакти з учнями та батьками учнів. 

 
Критерій «Установлення ділових контактів з колегами» 

Ø Уміння налагоджувати ділові контакти з учителями і загалом із колективом школи, уміння бути 
активною складовою колективу і навчитися виконувати вимоги адміністрації школи. 
 
Критерій «Додержання моральних норм у спілкуванні з людьми» 

Додержуватися моральних норм у спілкуванні, бути тактовним, привітним, увічливим і 
зібраним, гуманним під час вирішення будь-яких педагогічних питань. 

 

Організаційна функція 
Критерій «Організація уроків» 

Ø Уміння і навички організувати урок — як свою, так і діяльність учнів на ньому. 
 
Критерій «Організація екскурсій» 

Уміння і навички організувати класний колектив і спрямувати його на успішну навчальну роботу 
під час екскурсій до різних об'єктів. 
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Критерій «Організація позакласної та позаурочної роботи» 
Ø Уміння організувати різні види позакласної та позаурочної роботи. 
Уміння й навички до створення натуралістичних гуртків і факультативних курсів. 
 

Критерій «Організація суспільно корисної праці дітей» 
Ø Уміння організувати суспільно корисну працю дітей у місцевих господарствах і населених 

пунктах. 
 

Дослідницька функція 
Критерій «Аналіз занять» 

Уміння спостерігати («бачити») педагогічні явища. Аналізувати урок та інші заняття за змістом, 
побудовою, методами навчання і визначати психологічні процеси в діяльності учнів. 
 
Критерій «Спостереження й аналіз педагогічних явищ» 

Ø Уміння відрізняти об'єктивне від суб'єктивного в педагогічних судженнях і висновках. 
Застосовувати діалектичний метод мислення в оцінці цих суджень. 

 
Критерій «Проектування і проведення нескладних педагогічних експериментів» 

Уміння висувати гіпотезу на випадок виникнення проблемних педагогічних питань; спроектувати 
і провести нескладний педагогічний експеримент.  

Уміти спостерігати й аналізувати досвід інших учителів, оволодівати ним задля 
самовдосконалення. 
 
Критерій «Аналіз статей і книжок» 

Ø Аналізувати статті й книжки: навчитися працювати з каталогами і бібліографічною 
літературою. 
 
Для аналізу діяльності майбутнього керівника гуртка за цією моделлю пропонуємо 

скористатися таблицею 1. 
Підсумкова оцінка педагогічної діяльності студента-практиканта виводиться за таблицею 2. 

Отже, максимальний рейтинг майбутнього керівника гуртка може становити 128 рейтингових балів 
(8x4x4). Це число приймаємо за 100 %, а оцінка за національною шкалою (або за шкалою ЕСТ8) 
розраховується за таблицею 2. 

Як ми переконались, упровадження педагогічного моніторингу сприяє плануванню діяльності 
викладача й майбутнього  керівника гуртка, посилює увагу до встановлення зворотного зв'язку, до 
елементів наукової організації праці. Цей моніторинг можна застосовувати під час атестації 
дипломованих учителів біології. 

 
Таблиця 1 

 
Базова модель стандарту діяльності керівника гуртка біологічного напряму 

 
 

Функція 
професіограми 

Критерії Рівень виявлення 

+2 +3 +4 +5 
Інформаційна 
 
 

Володіння словом як засобом передачі 
інформації; 
володіння зображувальною грамотою; 
володіння методами і засобами передачі наукової 
інформації; 
організація перевірки, оцінювання і корекції 
навчальних досягнень учнів 

 

  
 
 
 
 
 
+ 

+  
+ 
+ 
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Розвивальна Володіння знаннями й уміннями постановки 
запитань; 
переробка наукових методів у методи навчання; 
створення в процесі навчання проблемних 
ситуацій; 
уміння організувати і чергувати різні види 
навчальної роботи учнів 

 

  
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
 
+ 

Оріентаційна Прищеплення інтересу до навчальної діяльності; 
виховання учнів; 
професійна орієнтація учнів; 
доведення навчального процесу до логічного 
завершення. 
  

  
 
 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
+ 

Мобілізаційна Застосування біологічних знань у продуктивній 
праці учнів; 
для охорони природи; 
щодо загальної й особистої гігієни; 
для створення матеріальної бази 

 

 + 
 
 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
 
+ 

Конструкційна Знання змісту шкільного 
курсу біології;  
планування навчального 
предмета в часі;  
відбір і добір навчального 
матеріалу; формування і 
розвиток біологічних 
понять 

 

  
 
+ 

 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

Комунікаційна Володіння прийомами управління 
учнівськими колективами; встановлення 
ділових контактів з учнями та їх 
батьками; встановлення ділових 
контактів з колегами; 
 додержання моральних норм у 
спілкуванні з людьми 

 

  
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 
 
+ 

Організаційна Організація уроків;     
екскурсій; 
 позакласної та позаурочної роботи;      суспільно 
корисної праці дітей 

 +  
+ 
 
+ 

 
 
+ 

Дослідницька Аналіз занять; 
спостереження й аналіз педагогічних явищ; 
проектування і проведення нескладних  
педагогічних експериментів; 

  аналіз статей і книжок 

 +  
 
+ 
 
+ 
+ 
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Таблиця 2  
Підсумкова оцінка студента -практиканта  

 
За 
шкалою 
ЕСТЗ 

За національною шкалою За шкалою 
навчального 
закладу, % 

А Відмінно 100-90 
ВС Добре 89-75 
ОЕ Задовільно 74-60 

РХ Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

59-35 

Р Незадовільно з обов'язковим повторним 
курсом 

34-1 

 
 
 

ІІ. Менеджмент еколого-натуралістичного центру 
 

Менеджмент – особливий різновид управління діями найманого персоналу 
підприємства та інших суб’єктів під час економічних відносин; включає створення, контроль за 
виконанням і постійне коригування механізмів роботи закладу відповідно до актуальних 
потреб. 

Менеджмент – це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління 
економічним суб'єктом для поліпшення ефективності його діяльності, зниження витрат і 
збільшення прибутків, підвищення якості та ефективності роботи.  

 
Основними методами менеджменту є: 
ситуативний підхід;  
стратегічне планування;  
цільове управління.  
 
Основними завданнями менеджменту є ухвалення і реалізація ухвалених рішень.  

 
Рішення завдань менеджменту досягається: 
- шляхом визначення засобів досягнення мети;  
- виконанням управлінських рішень;  
- підготовкою і перепідготовкою працівників; 
- контролем і коректуванням реалізації рішень. 

 
Поняття " менеджмент" останнім часом  все  частіше  і  частіше вживається в 

українській мові. Відкриваються "школи менеджерів", створюються "клуби менеджерів",  
проводяться "семінари менеджерів", але рідко люди усвідомлюють те, що  ж саме ховається за 
цим красивим словом. 

Слова "менеджер"  і "менеджмент" уживалися в англійській мові ще в минулому 
сторіччі. Але лише до другої чверті XX століття вони поступово починають набувати певного 
значення, відповідно до якого менеджер є  людина,  що організовує конкретну роботу, 
керуючись сучасними методами. 

У літературі менеджмент визначається як управління  виробництвом, система методів, 
принципів, засобів і форм управління, розроблених і вживаних в розвинених країнах для 
підвищення ефективності виробництва або іншої суспільної діяльності. 
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Менеджмент - наука про управління організаціями,  закладами. 
Предмет науки менеджменту складається з сукупності принципів, методів, засобів і 

форм управління організаціями та закладами, об'єднаних загальною метою підвищення 
організаційної ефективності через покращення якості діяльності. 

Зверніть увагу на те, що згідно такому визначенню, менеджмент є вужчим поняттям, ніж 
управління взагалі, але при цьому ширшим, ніж той сенс, який в нього вкладають традиційно, – 
основні правила і рекомендації цієї науки застосовні не тільки на виробництві або в бізнесі, але 
і для будь-яких інших організацій та закладів. Як наслідок цих міркувань, формулюючи 
визначення менеджменту, спеціально не уточнюються критерії ефективності, оскільки ці 
критерії суто індивідуальні для кожного закладу. 

В нашій країні, терміни “менеджмент” і “менеджер”, швидко і міцно увійшли до нашого 
життя і в наш словниковий запас, замінивши такі терміни, як “управління”, “управлінська 
діяльність”, “керівник”, “директор”. Хоча всі ці слова є синонімами по відношенню один до 
одного, термін “управління” має ширший сенс. Взагалі, “управління” – це дія системи (суб'єкта 
управління), що управляє, на керовану систему (об'єкт управління) з метою перекладу 
керованої системи в необхідний стан. Зокрема, в ролі суб'єкта управління виступає менеджер. 

Перш ніж говорити про менеджера і його функції, треба ввести поняття “менеджменту”. 
Цей термін відбувся від американського management – управління. Менеджмент – це 
самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення в ході будь-якої 
господарської діяльності фірми, що діє в ринкових умовах, певної наміченої мети шляхом 
раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, 
функцій і методів економічного механізму менеджменту. 

 
Якщо дещо розкрити визначення “менеджменту”, то ми побачимо, що до його складу 

входить: 
- вивчення ринку (попиту, споживання), тобто маркетинг і прогнозування (визначення 

перспективних напрямів розвитку та становлення позашкільної освіти); 
- виробництво продукції з мінімальними витратами і реалізація її з максимальним 

прибутком (висока якість освіти); 
- управління персоналом, отже, знання соціології, психології, а також аналіз інформації і 

розробка програм для досягнення поставленої мети. 
 

Основна функція менеджменту - це уміння досягати поставленої мети. У дрібних фірмах 
цю роль виконує сам директор, а у великих - менеджер (організатор, керівник, керівник). З 
одного боку, у зв'язку з багаторівневою системою управління директор не може довести свої 
рішення сам і контролювати їх виконання на нижчих ступенях, до того ж, у нього багато інших 
справ, глобальніших завдань і проблем. З іншого боку, професійний менеджер вирішить багато 
проблем часто краще за директора. Отже менеджер деколи є найважливішою людиною на 
фірмі.   
  Щоб досягти високого рівня в управлінні треба чітко знати свої функції і що під ними 
мається на увазі.   
 

Вимоги, що пред'являються до менеджера. 
 

Термін “менеджер” має досить широке розповсюдження і вживається стосовно: 
ü організаторів конкретних видів робіт в рамках окремих підрозділів або програмно-

цільових груп; 
ü керівників підприємства в цілому або його підрозділів (управлінь, відділень, відділів); 
ü керівників по відношенню до підлеглих; 
ü адміністраторів будь-якого рівня управління, що організують роботу, керуючись 

сучасними методами і ін. 
 

До менеджера будь-якого рівня висуваються високі вимоги. Можна виділити декілька 
ролей, в яких виступає менеджер: 
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1. Менеджер-дипломат. 
Серед навиків і умінь менеджера - здатність ведення переговорів виступає як найбільш значуща 
властивість. Зараз менеджери вищої ланки витрачають велику частину свого часу на 
встановлення контактів. 
 
2. Менеджер-інноватор. 
Продуктивність праці набагато простіше підвищити на базі нової техніки і технологій, чим 
постійно ремонтувати старе устаткування. 
 
3. Менеджер-керівник. 
Від нього зокрема потрібні: 

- наявність загальних знань в галузі управління; 
- компетентність в питанні технології виробництва в тій галузі виробництва, до якої 

відноситься фірма чи організація за виглядом і характером своєї діяльності; 
- володіння не тільки навиками адміністрування, але і підприємництва, уміння володіти 

ситуацією на ринках, проявляти ініціативу і активно перерозподіляти ресурси  в 
найбільш вигідних сферах застосування; 

- ухвалення обґрунтованих і компетентних рішень на основі узгодження з нижчестоящими 
керівниками і працівниками і розподіл участі кожного в їх виконанні. 

  
Основні  стаді ї  п ідготовки і  методи ухвалення управлінських рішень  

 
Управлінське рішення - це творчий акт суб'єкта управління направлений на усунення 

проблем, які виникли в суб'єктові управління. Будь-яке управлінське рішення проходить через 
три стадії: 
1. З'ясування проблеми: 

1) збір інформації; 
2) аналіз отриманої інформації; 
3) з'ясування актуальності; 
4) з'ясування, визначення умов при яких ця проблема буде вирішена. 

 
2. Складання плану рішення: 

1) розробка альтернативних варіантів рішення; 
2) зіставлення альтернативних варіантів рішення з наявними ресурсами; 
3) оцінка альтернативних варіантів за соціальними наслідками; 
4) оцінка альтернативних варіантів по економічній ефективності; 
5) складання програм рішення; 
6) розробка і складання детального плану рішення. 

 
3. Виконання рішення: 

1) доведення рішень до конкретних виконавців; 
2) розробка заходів заохочень і покарань; 
3) контроль за виконанням рішень. 

 
.Методи ухвалення управлінських рішень 
 

Методи - це конкретні засоби, за допомогою яких може бути вирішена проблема: 
Декомпозиція. Представлення складної проблем, як сукупності простих питань. 
Діагностика. Пошук в проблемі найбільш важливих деталей, які вирішуються в першу чергу. 
Використовується при обмежених ресурсах. 
Експертні оцінки. Формуються які-небудь ідеї, розглядаються, оцінюються, порівнюються. 
Метод Делфі. Експертам, які не знають один одного даються питання, пов'язані з вирішенням 
проблеми, думка меншини експертів доводиться до думки більшості. Більшість повинна або 
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погодитися з цим рішенням, або його спростувати. Якщо більшість незгідна, то їх аргументи 
передаються меншині і там аналізуються. Цей процес повторюється до тих пір, поки всі 
експерти не прийдуть до однієї думки, або перейдуть до того, що виділяться групи, які не 
міняють свого рішення. Цей метод використовується для досягнення ефективності. 
Метод нефахівця. Питання вирішується особами, які ніколи не займалися даною проблемою, 
але є фахівцями в суміжних галузях. 
Лінійне програмування. 
Імітаційне моделювання. 
Метод теорії вірогідності. 
Метод теорії ігор. Завдання вирішуються в умовах повної невизначеності. 
Метод аналогій. Пошук можливих рішень проблеми на основі запозичення з інших об'єктів 
управління. 
 

Найважливіші функці ї  менеджера.  Лідерські  якості менеджера  
Все ж таки найважливішою вимогою до менеджера будь-якого рівня є уміння управляти 

людьми. Що означає управляти людьми? Щоб бути хорошим менеджером вам треба бути 
психологом. Бути психологом - означає знати, розуміти людей і відповідати їм взаємністю. У 
цьому багато в чому допоможе мова жестів і рухів тіла. Вивчивши цю мову менеджер зможе 
краще розуміти людей, їх дії, чим вони обґрунтовані, зможе добитися взаємної згоди, довіри 
людей, а це найголовніше. Це сприяє укладенню вигідних оборудок і багато чому іншому. 

Крім того, гарний менеджер повинен бути і організатором, і  товаришем, і вчителем, і 
експертом в постановці завдань, і лідером, і людиною, що уміє слухати інших... і все це тільки 
спершу. Він повинен знати досконало своїх прямих підлеглих, їх здатності і можливості 
виконання конкретної роботи, що доручається ним. Менеджер повинен знати умови, що 
зв'язують підприємство і працівників, захищати інтереси тих і інших на справедливій основі, 
усувати нездібних з метою утримання єдності і правильності функціонування фірми. 
 

Лідерські якості менеджера 
Менеджер повинен бути лідером, гідним наслідування. На цьому необхідно зупинитися і 

розповісти докладніше. Головне завдання менеджера - робити справу за допомогою інших 
людей, добиватися колективної роботи. Це означає співпрацю, а не залякування. Хорошого 
менеджера завжди турбують і інтереси всієї фірми. Він прагне збалансувати інтерес групи, 
інтереси “боса” і інших менеджерів, необхідність виконання роботи з необхідністю знайти час 
для навчання, виробничі інтереси з людськими потребами підлеглих. 
 

Як стати лідером. 
Не можна позначити лідерство якоюсь формулою. Це мистецтво, майстерність, уміння, 

талант. Деякі люди володіють ним від природи. Інші - навчаються цьому. А треті ніколи цього 
не осягають. 

Врешті-решт кожен знаходить свій стиль. Один динамічний, привабливий, здатний 
надихати інших. Інший спокійний, стриманий в мові і поведінці. Проте обидва вони можуть 
діяти з рівною ефективністю - вселяти до себе довіру і добиватися того, щоб робота 
виконувалася швидко і якісно. Але деякі характерні риси, все ж таки властиві лідерам різних 
стилів. 

Лідер вірний своїй фірмі, він не занижує рівня своєї фірми в очах співробітників і не 
принижує своїх співробітників в очах керівництва фірми. 

Лідер повинен бути оптимістом. Оптиміст завжди охоче вислуховує інших і їх ідеї, тому 
що він завжди чекає хороших новин. Песиміст слухає якомога менше, оскільки чекає поганих 
новин. Оптиміст думає, що люди по черзізі готові прийти на допомогу, володіють творчим 
початком, прагнуть до творчості. Песиміст вважає, що вони ледачі, норовисті і від їх мало 
користі. Цікаво, що обидва підходи зазвичай виявляються правильними. 

Лідер любить людей. Якщо робота менеджера полягає в управлінні людьми, як він може 
виконувати її добре, якщо не любить людей. Кращі лідери піклуються про своїх співробітників. 
Їх цікавить, що роблять інші. Хороший лідер доступний і не ховається за дверима кабінету. 
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Кращі лідери людяні, вони віддають собі звіт у власних слабкостях, що робить їх більш 
терплячіше до слабкостей інших. 

Лідер повинен бути сміливим. Він завжди спробує знайти новий спосіб виконати 
завдання тільки тому, що цей спосіб кращий. Але він ніколи не робить це необґрунтовано. 
Якщо він дозволить комусь провести експеримент і той закінчиться невдачею, то він не покладе 
провину на нього і не втратить в нього віру. 

Лідер володіє широтою поглядів. Він ніколи не скаже: “Це не моя справа”. Якщо ви 
чекаєте, що ваша група співробітників енергійно включиться в роботу, коли виникнуть які-
небудь незвичайні ситуації, потрібно продемонструвати їм, що ви самі готові узятися за нову 
справу, коли вас про це попросять. Лідер виявляє велику цікавість до всіх аспектів діяльності 
фірми. 

Керівник повинен бути рішучим. Лідер завжди готовий ухвалювати рішення. Коли є вся 
необхідна інформація, то правильне рішення завжди лежить на поверхні. Важче, коли відомі не 
всі початкові дані, а рішення все одно необхідно прийняти. Потрібна справжня сміливість, щоб 
ухвалити рішення і усвідомлювати при цьому, що воно може бути помилковим. 

Лідер тактовний і уважний. Основний принцип: критикувати роботу, а не людину, що її 
виконує. Один мудрець сказав, що кожне критичне зауваження потрібно упаковувати як 
бутерброд - між двох скибок похвали. 

Справедливість - теж важлива межа лідера. Наприклад, якщо співробітник отримує 
надбавку, а він нічого не зробив, щоб її заслужити, у вас, ймовірно з'явиться десяток 
незадоволених. Коли підлеглий здійснює помилку, йому потрібно вказати на неї, він повинен її 
визнати, а потім треба забути про це. 

Лідер завжди чесний. Бути чесним по відношенню до керівництва - це говорити 
вищестоящим менеджерам те, що їм, можливо, не завжди приємно чути. Бути чесним по 
відношенню до підлеглим - це говорити, коли вони мають рацію, і коли вони не мають рацію. 
Бути чесним - це уміння визнавати свої помилки. Не завжди легко сказати правду, не 
ущемивши відчуття інших і не показавшись нетактовним, але чесність на користь загального 
блага - фірми і її співробітників - завжди повинна бути над усе. 

Лідер честолюбний. Він радіє не тільки за себе, але і за досягнення співробітників і 
поділяє їх успіх. Він надихає таким чином інших своїм ентузіазмом і енергією, і всі досягають 
успіху по службі. 

Лідер послідовний і скромний. Він не потребує лестощів від оточуючих, до того ж йому 
не треба приховувати свої помилки. 

Лідер повинен бути наставником. Він допомагає своїм підлеглим розвивати в собі 
упевненість, любов до людей, честолюбство, ентузіазм, чесність, врівноваженість і рішучість. 

Лідер упевнений в собі. Упевненість в собі без зарозумілості, віра в свої сили без 
зарозумілості - ось відмінні риси сильного лідера. 

 
 Типи керівників 

Але не дивлячись на майже ідеальні якості, якими повинен володіти менеджер, він перш за все 
людина. Зі всіма його особливостями, особливостями його характеру, формою 
взаємовідношення з іншими людьми. Як і всякій людині, йому властиві характер і темперамент. 
Від цього в більшості випадків і залежить його стиль, метод, тип керівництва. 

Для визначення типу менеджера  складено матрицю типів керівників через відношення 
до роботи:  
1. Диктатор. Стиль управління, повністю орієнтований на виробництво і що приділяє мало 

уваги людям. Це жорсткий курс адміністратора. Робота в таких умовах не приносить 
задоволення. Кожен намагається піти з підпорядкування. 

2. Демократ. Продуктивність праці у такого менеджера стоїть на останньому місці. Принцип: 
“Треба бути завжди самим собою”. Працівникові обстановка подобається, але користь 
невелика, весь запал - в дебати. 

3. Песиміст. Девіз “Не втручатися в хід подій”. Випадкові люди, призначені кимсь. 
4. Організатор. Найпродуктивніший тип, що враховує потреби виробництва, а також людей. 

Найважливіша характеристика - спрямованість до інновацій, націленість на розвиток 
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організації. Підприємство при такому менеджерові процвітає. Але таке практично не 
реально. 

5. Маніпулятор. Менеджера цього типу задовольняє середня продуктивність. Девіз: “Не 
хапати зірок з неба”. Маніпулювання людьми. 

 
Залежно від характеру робіт до менеджера пред'являються різні вимоги. 

  Досліджуючи політичні, соціальні, економічні і психологічні сили, що діють в країнах, і 
вивчаючи вплив цих сил на тих, хто займає управлінські пости, можна прийти до корисних 
узагальнень про зміст роботи керівника, що змінюється. 

Ці узагальнення дозволяють передбачити ті здібності і уміння, які потрібні від умілого 
менеджера в даний час і в майбутньому. Таке дослідження дозволило виділити одинадцять 
виразних чинників, які, очевидно, впливатимуть на управлінську діяльність в найближчі 
десятиліття: 

 
1. Стреси, тиск і невизначеність у все більшій мірі присутні в більшості форм життя 

організацій. Тому від умілих менеджерів потрібна здатність ефективно управляти собою 
і своїм часом. 

2. Ерозія традиційних цінностей привела до серйозного розладу особистих переконань і 
цінностей. Тому від сучасних менеджерів потрібна здатність прояснити свої особисті 
цінності. 

3. Є широка можливість вибору. Тому від менеджерів потрібно чітко визначити як цілі 
виконуваної роботи, так і власні цілі. 

4. Організаційні системи не в змозі забезпечити всі можливості для навчання, потрібні 
сучасному керівникові. Тому кожен менеджер повинен сам підтримувати постійне 
власне зростання і розвиток. 

5. Проблем стає все більше, і вони все складніші, тоді як засоби їх рішення - часто більш 
обмежені. Тому здатність вирішувати проблеми швидко і ефективно стає все більш 
важливою межею управлінських навиків. 

6. Постійна боротьба за ринки збуту, енергетичні ресурси і прибутковість роблять 
необхідним висунення нових ідей і постійне пристосування. Тому керівники повинні 
бути винахідливі і здатні гнучко реагувати на зміни ситуації. 

7. Традиційні ієрархічні відносини важкі. Тому ефективне управління закликає до 
використання навиків впливу на тих, що оточують, не вдаючись до прямих наказів. 

8. Багато традиційних шкіл і методів управління вичерпали свої можливості і не 
відповідають викликам сьогодення і майбутнього. Тому потрібні нові, сучасніші 
управлінські прийоми, і багато менеджерів повинні освоїти інші підходи відносно своїх 
підлеглих. 

9. Великі витрати і труднощі зв'язані нині з використанням найнятих робітників. Тому від 
кожного керівника потрібне більш уміле використання людських ресурсів. 

10. Зростаючі масштаби змін вимагають розвитку нових підходів і боротьби з можливістю 
власного “старіння”. Тому менеджерам потрібне уміння допомогти іншим в швидкому 
вивченні нових методів і освоєнні практичних навичок. 

11. Складні проблем  в більшій мірі вимагають об'єднання зусиль декількох людей, що 
спільно здійснюють їх рішення. Тому менеджер повинен уміти створювати і 
удосконалювати групи, здатні швидко ставати винахідливими і результативними в 
роботі. 

 
Цих одинадцяти пунктів повинні дотримуватися менеджери, якщо вони хочуть, уціліти і 

добитися успіху в прийдешнє десятиліття. 
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 Що називається здатністю ефективно управляти Як допомогти вдосконаленню 
менеджера 

Робоче визначення здатності ефективно управляти необхідно дати до того, як будуть 
виявлені інші ролі менеджера. Ґрунтуючись на даних раніше одинадцяти чинниках це: 

o здатність управляти собою; 
o чіткі особисті цілі; 
o упор на постійне особисте зростання; 
o навик вирішувати проблеми; 
o винахідливість і здібність до інновацій; 
o висока здатність впливати на тих, що оточують; 
o знання сучасних управлінських підходів; 
o здатність керувати; 
o уміння навчати і розвивати підлеглих; 
o здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи. 

 
Оскільки кожне управлінське завдання пред'являє ті або інші конкретні вимоги, 

неправильно було б вважати, що кожний з вищезазначених чинників в рівній мірі відноситься 
до будь-якої ситуації. Проте вони дійсно забезпечують основу для оцінки кожним працівником 
своїх можливостей по відношенню до вимог їх роботи. Коли які-небудь з цих навиків і 
здібностей відсутні у менеджера, виникає обмеження. 

Як допомогти вдосконаленню менеджера 
Але у будь-якому випадку, як було відмічено вищим, до менеджера пред'являються 

великі вимоги, які хороший менеджер зможе задовольнити тільки тоді, якщо він постійно 
удосконалюватиметься, адже немає меж майстерності. 

Хоча визнання особистого обмеження - це сама по собі рушійна сила для змін, але часто 
потрібні та інші досвід і навчання, щоб поглибити своє розуміння, набути нових навичок і 
підходи. Значні зміни особі припускають упевненість в собі, уміння, підтримку і в першу чергу, 
розвиток уміння робити все по-новому.  

Завдання менеджера - знайти спосіб проаналізувати свої підходи і здібності, перевірити 
потенціал, навчитися діяти інакше. Кожному доводиться вчитися на власному досвіді; мало в 
чому можна переконати за допомогою описів, поки людина не відчує і не пізнає це самостійно. 
Можна скласти особистий план дій, що складається з декількох основних етапів: 
 

- Виявляйте обмеження. 
- Оцінюйте і обговорюйте їх. 
- Подолайте перешкоди. 
- Придбайте нові уміння. 
- Впроваджуйте нові методи роботи. 
- Проаналізуйте своє просування вперед. 

 
У минулому десятилітті люди, що займаються підготовкою і підвищенням кваліфікації 
менеджерів, розробили багато практичних методів, що допомагають їм розвинути і 
випробувати власний стиль і здібності. Майже завжди при цьому керівники опановують 
новими навичками, заглиблюються у  розуміння своєї професії, виявляють раніше приховані 
здібності. А ваша безпосередня особиста участь і навчання на власному досвіді - це 
найплідніший шлях придбання і успішного застосування нових навичок. 

 
ІІІ. Фандрайзингова діяльність 
 

Фандрайзінг – це комплекс різних методів і процедур знаходження ресурсів для 
реалізації соціально значущих проектів.  

Які ж ресурси можуть бути залучені  за допомогою фандрайзингової активності в 
освітні установи? Досвід показує, що найрізноманітніші. Ресурси навчального закладу – все те, 
що має заклад, те, що дає йому можливість існувати, розвиватись та здійснювати власну 
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діяльність. В природі не існує навчального закладу, що не мав би жодних ресурсів. Це і  гроші, і 
майно, яке йому належить (від канцелярського приладдя до будинку), і люди, які в ньому 
працюють. Це і інформаційна база, бібліотека і, нарешті зв’язки, що є у вашого навчального 
закладу, вплив, що він має у суспільстві, сформована громадська думка про заклад, його імідж. 
Розглянемо поняття “ресурси” докладніше. 

Насамперед, це грошові ресурси. Фінансові джерела – великий та потрібний ресурс. 
Ідеальна ситуація, коли їх декілька, окрім державного бюджету. 

Це можуть бути: 
- благодійні внески приватних осіб; 
- фінансування конкретних програм з місцевого бюджету; 
- доходи від підприємницької діяльності центру; 
- доходи від проведення спеціальних заходів; 
- пожертви від комерційних структур 
- приватні пожертвування; членські внески; 
- гранти, що їх надають вітчизняні чи закордонні державні чи міжнародні організації, 

фонди тощо. 
Людей, які надають гроші на діяльність навчального закладу поза бюджетом, називають 

донорами чи спонсорами. 
Крім того, фандрайзинг передбачає залучення ресурсів і не в грошовій формі, наприклад, 

у вигляді безоплатно переданих закладу витратних матеріалів (папір, картриджі тощо) 
канцелярських товарів, обладнання, надання приміщення або безкоштовних послуг. Особливо 
варто зауважити на залученні людських ресурсів, а саме волонтерів, які працюють в освітніх 
установах як члени піклувальних рад, штатні і тимчасові працівники, консультанти, експерти 
тощо. 

Коли підраховані всі наявні ресурси і стало зрозуміло, що гірше всього з фінансовими 
джерелами, а колектив центру розробив чудовий проект, для здійснення якого потрібні кошти, 
то робіть висновок: настав момент серйозно зайнятися їхнім пошуком, тобто фандрайзингом. 

Оскільки якісна освіта є одним з найважливіших соціально значущих завдань 
суспільства, то, як свідчить світовий досвід, фандрайзинг має бути невід’ємною частиною 
ефективного менеджменту освітніх установ. 

Для того, щоб підготувати себе психологічно для здійснення фандрайзингової 
діяльності, треба пам’ятати кілька постулатів фандрайзингу:  
щоб переконати в чомусь інших, ви повинні бути переконані в цьому самі; 

фандрайзинг – це не просто пошуки або прохання про гроші, а ваша робота, 
спрямована на здійснення вашим центром певної місії, для виконання якої потрібні гроші; 

фандрайзинг не повинен вступати в протиріччям з високим призначенням освітніх 
закладів й їх базовими завданнями. Процес залучення  ресурсів не має призводити до втрати 
ціннісних орієнтирів діяльності вашого центру, розмивання ваших цілей, відходу від 
генеральної лінії його розвитку. 

Фандрайзінг не може існувати без таких життєво важливих для організації елементів 
діяльності, як стратегічного і поточного планування, зв'язків з громадськістю, активного 
залучення добровольців і т.д. Тому, приступаючи до фандрайзингу, необхідно, перш за все, 
чітко і ясно визначити, що собою представляє ваша організація - адже це перше, що цікавитиме 
людей, яких ви збираєтеся переконати зробити вкладання коштів. 

 
Визначення пріоритетів 
Створюючи нову організацію, ініціатори звичайно мають список важливих задач, які 

потрібно вирішувати. Часто цей список не вміщується на одному листкові паперу. І якщо 
спробувати оцінити об'єми фінансування, необхідні для вирішення всіх задач, стане зрозуміло, 
що вирішувати їх одночасно абсолютно неможливо. Тобто, потрібно встановити деяку 
черговість - сьогодні ми займаємося цим, завтра - тим і т.д. Щоб організація процесу 
відповідала своєму призначенню, важливо збудувати пріоритети, виходячи з двох головних 
принципів:  

1) завжди відштовхуватися від того, що є найважливішим для ваших клієнтів;  
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2) задачі, за рішення яких ви беретеся сьогодні, повинні бути посильними для вашого 
закладу. 

 
Ваші потреби в ресурсах 
Припустимо, ви знаєте, які завдання необхідно вирішити в першу чергу. Наступне 

питання: "Які ресурси для цього будуть потрібні?"  
Ресурси - це все, що необхідне для реалізації тієї або іншої ідеї (гроші; майно; люди, які 

виконують ваш проект, і ті, хто цей проект підтримує; а так само громадська думка і імідж - 
важливий ресурс з погляду фандрайзинга). Для того, щоб найбільш  точно спрогнозувати 
майбутню ситуацію, необхідно проаналізувати ті моменти, які можуть вплинути на успіх вашої 
діяльності або навпаки, загальмують вашу роботу, наприклад:  

1) закони і норми, діючі у вашій області діяльності (це торкається як організації в цілому 
- її офіційний статус, так і тієї сфери, в якій ви працюєте: освіта, екологія, культура т.д.);  

2) відношення влади і громадськості до проблеми, над якою ви працюєте;  
3) хто ще, окрім вас, працює зараз в цьому напрямі і наскільки успішно.  
Маючи перед очима певну картину, ви виробляєте таку тактику реалізації програми, яка 

максимально використовувала б ваші сильні сторони (наприклад, великий досвід в залученні 
волонтерів), і "згладжувала" негативні моменти, які гальмують вашу роботу.  

В процесі збору коштів вам доведеться переконувати людей в тому, що саме ваш заклад 
здатен реалізувати пропонований проект. Ваші аргументи повинні бути чітко сформульовані; 
має значення і професіоналізм ваших співробітників, і навики добровольців, і організаційний 
досвід керівників організації. Якщо ваша програма знаходить підтримку громадськості та  
влади - обов'язково скажіть про це. Говоріть також і про те, як ваш проект розвиватиметься в 
майбутньому. 

 
Підготовка кампанії зі збору коштів 
Вважають, що успішний фандрайзинг - це 90% доброї підготовки до прохань про 

вкладення коштів, і 10% власне прохань. Навіщо взагалі планувати? Чи не легше просто 
просити гроші при кожній слушній нагоді? І взагалі, які переваги дає нам план кампанії по 
збору коштів? Отже, навіщо нам потрібен план?  

Щоб сфокусувати наші зусилля;  
щоб контролювати час;   
щоб розуміти роль кожного, хто бере участь в цій кампанії;   
щоб переконатися в загальному розумінні значення намічених дій; 
щоб контролювати хід процесу і оцінювати як успіхи, так і невдачі;   
і, нарешті, щоб скористатися "уроками" цієї кампанії в майбутньому.  
 
Послідовність дій при плануванні кампанії зі збору коштів: 

1. виберіть задачу, яку хочете вирішити за допомогою отриманих ресурсів. Встановіть 
тимчасові рамки - адже, як правило, гроші вам потрібні до певного терміну;  

2. зберіть повну інформацію про ваш заклад і про проект, продумайте аргументи, якими ви 
збираєтеся скористатися;  

3. подумайте про можливі мотиви ваших потенційних спонсорів. Які з цих мотивів ви 
можете заохотити;  

4. проаналізуйте ваш минулий досвід збору коштів, визначте ваших прихильників, до яких 
можна звернутися в першу чергу. Визначте, до кого ще ви звернетеся;  

5. підготуйте і розмножте матеріали, які надаватимете спонсорам;  
6. погоджуйте ваші методи збору;  
7. організовуйте роботу фандрайзерів (тих, хто безпосередньо збиратиме пожертвування). 

Переконайтеся, що вони мають необхідну інформацію і матеріали для своєї роботи;  
8. Встановіть порядок контролю за надходженням коштів;  
9. ДІЙТЕ!  



 17 

10. Для підвищення ваших шансів ви можете проводити власні дослідження, з'ясувавши, що 
думають про роботу організації ваші підопічні, колеги, спонсори, представники держави; 
хто готовий стати вашим прихильником /добровольцем/, донором.  
Що можна аналізувати, проводячи дослідження на допомогу пошуку                     коштів: 

 статистичні дані про місцевий бізнес;  
 відповіді на минулі ваші листи/запити;  
- публікації і теле - радіопередачі;  
- публічні виступи потенційних донорів;  
- ваші минулі спроби;  
- опубліковані фінансові звіти;  

- тенденції розвитку тієї або іншої комерційної структури.  
 
Також вельми корисно звернутися до власного минулого досвіду: 

- На яку діяльність ви збирали кошти раніше і на що збираєтеся просити зараз.  
- Яке сьогодні відношення суспільства до тієї проблеми, яку ви намагаєтеся вирішити, 

наскільки її рішення має значення для суспільства?  
- Скільки ви збирали у минулому - мінімальні і максимальні пожертвування. Це допоможе 

об’єктивніше оцінити теперішні можливості.  
- Хто вас підтримав у минулому - чи є зараз зв’язок з цими люди; вони стали ближче до 

вашої організації або "випали" з вашої уваги? 
- Які з пільг і норм регулювання змінилися з часу вашої минулої компанії, і як?  
- Нові потенційні спонсори - звідки ви брали інформацію про них; наскільки це джерело 

інформації виявилося вам корисним. 
! Перш ніж попросити допомогу у кого-небудь, корисно подумати про те, чому люди взагалі 
роблять пожертвування, якими мотивами вони керуються, ухвалюючи таке рішення.  
 

Деякі з поширених мотивів: люди жертвують, тому що... 
- Їх попросили про це, і вони погодилися;  
- прагнуть допомогти;  
- у них є особиста зацікавленість в рішенні цієї проблеми;  
- чекають користі (наприклад, податкових пільг);  
- вони знають про суспільний інтерес до проблеми, яку вирішує ваша організація;  
- розраховують на отримання непрямої особистої користі або вигоди в майбутньому 

(допомагаючи лікарні, люди усвідомлюють, що самі вони або їх близькі можуть стати 
пацієнтами);  

- Хочуть отримати опосередковану користь (рекламу, наприклад); 
- у НВУ гарна репутація організації, представницька Рада Опікунів (що складається з 

відомих і поважаних людей); 
- їм це приємно; 
- у них є певні амбіції ("я не гірше інших"); 
- хочуть залучитися до того, що їм подобається; 
- хочуть бути причетними до благородної справи; 
- такі їх релігійні переконання; 
- відчувають себе зобов'язаними комусь ("відчуття провини");  
- розуміють важливість вашої роботи. 

У будь-якому випадку, люди завжди платять за що-небудь, вони хочуть отримати якесь 
задоволення від свого вчинку. Хай навіть несвідомо, вони хочуть, щоб їхній інтерес був 
задоволений. Потрібно намагатися визначити інтерес спонсора: матеріальний, моральний, 
діловий і так далі. Розпізнавши і  спробувавши задовольнити той чи інший інтерес, ви набагато 
підвищуєте вірогідність того, що ваша організація отримає пожертвування. 

 
ПІДВИЩУЙТЕ ВАШІ ШАНСИ! 
Ви повинні бути впевнені, що всі знають, хто ви і  чим займаєтесь.   Вам необхідно знати 

якомога більше про свій заклад і про проблему, яку він вирішує, і бути готовим ясно і коротко 
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відповісти на можливі питання. Під час роботи із засобами масової інформації посилайте ваші 
матеріали так, щоб вони прийшли в ті дні, коли у журналістів ще немає або дуже мало 
матеріалів для чергового номера. Надсилайте готові інтерв'ю, статті. Якщо хтось вважає, що 
ваш заклад успішний, чом би потенційному спонсору не дізнатися про це?  Хто зацікавлений у 
вашій роботі? Тобто, хто ваші клієнти або підопічні, хто одержує безпосередньо користь від 
вашої роботи. Відвертість - важлива передумова для довіри до вашого закладу. Будьте 
підготовлені надати свою адресу, контактні телефони, імена контактних людей у вашій 
організації, додаткову інформацію за проектами, на які ви просите гроші, а також основні дані з 
проблеми, яку вирішує ваш заклад. У вас повинен бути останній фінансовий звіт організації. 
який ви можете завжди надати потенційному  спонсору. Йдеться не про бухгалтерський баланс, 
а про спеціально складений звіт, з якого видно - скільки і звідки до вас надійшло коштів, і 
скільки грошей витрачено на ту або іншу програму організації, а скільки - на адміністративні 
витрати. Якщо ви робите щось нове, необхідно вміти роз’яснити це навіть людям, далеким від 
вашої діяльності. Якщо ви компенсуєте державні служби, чітко визначите, в чому саме, і 
якомога докладніше порівняйте ефективність вашої і муніципальної програми. Опишіть ваші 
результати - ті, які вже досягнуто, і ті, які вийдуть, коли ви  використаєте спонсорські гроші. 
Людям цікаво знати про те, що з'явиться в процесі вашої діяльності. Покажіть принципи, за 
якими ви станете оцінювати ступінь успіху вашої програми. Дайте кількісні показники 
(кількість підопічних, послуг і т.д.). 

 
ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ПОЖЕРТВУВАННЯМ 
 
Спершу декілька питань, звернених до своєї організації:  
Хто може нас підтримати?  
Чи доступні ті люди, які нас цікавлять?  
Які пільги ми можемо запропонувати спонсорам?  
Чи правильно обрано час для пропозиції про спонсорування?  
Які послуги і можливості ми можемо запропонувати спонсорам?  
Які альтернативні джерела ресурсів ми можемо використовувати?  
Як може відобразитися на іміджі спонсора співпраця з нами?  
Наскільки зовнішня ситуація сприятлива для пожертвування в наш заклад? 
 
Декілька способів звернутися з проханням про пожертвування: 
Розсилка листів - ви готуєте листи і розсилаєте їх за адресами з якої-небудь бази даних 

(наприклад, з комерційного довідника). Це достатньо простий спосіб, але слід пам’ятати, що 
середня ефективність віяльної розсилки, у відмінності від розсилки адресної не перевищує 3-
5%. Намагайтеся написати його так, щоб людина особисто схотіла підтримати вашу роботу. 
Дайте короткий, але яскравий приклад того, як ваша робота принесла конкретну користь (це 
може бути ваша розповідь про когось з ваших підлеглих, або цитата з листа або відгуку кого-
небудь) І завжди чітко і ясно висловіть прохання - чого саме і скільки ви хочете. Весь текст 
листа повинен уміщатися на одній-двох сторінках з достатньо широкими полями (на випадок, 
якщо лист розглядатиметься уважно - для приміток). Прагніть уникати спеціальних термінів і 
сленгу, розташовуйте текст якомога зручніше для читача.   

Лист має шість послідовних позицій, кожна з яких сформульована в максимум шести 
реченнях: 

назва вашого центру, його місія, коротка інформація про особливості діяльності; 
назва проекту, про фінансову підтримку якого будете просити, проблема, на вирішення якої 

він спрямований, завдання проекту та результат, що буде досягнуто за умови його 
реалізації; 

які основні заходи доведеться здійснити для повної реалізації проекту; 
загальна вартість проекту, строки, в які його може бути реалізовано за наявності потрібної 

суми, яка частина суми вже забезпечена гарантіями інших донорів (вказати, кого саме); 
суть прохання; 
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що саме дозволить зробити ця сума пожертви, гарантії звітності (форма та строки), відомості 
про податкові пільги для донора. 

Зрозуміло, що лист повинен починатись із звернення до адресата по імені та по батькові. 
А закінчуватись – повним набором ваших реквізитів: точною адресою, електронною адресою, 
номером розрахункового рахунка, контактним телефоном працівника, що готовий відповісти на 
будь-які запитання. 

Намагайтеся захопити читача з перших рядків. Якщо йому стане нецікаво, ви, швидше за 
все, нічого не отримаєте. Нудний лист взагалі можуть не дочитати і до середини. 
Використовуйте розповіді з реального життя вашого закладу і ваших підлеглих. Покажіть, що 
проблема може бути вирішена,  та яким чином ви її вирішите. Якщо ви можете повідомити 
щось особливе, використовуйте "постскриптум" - більшість людей допитливі, і зацікавляться 
цим повідомленням. Зберігайте зразки листів, що не знайшли підтримки – і намагайтеся не 
повторювати помилок.  

Лист-звернення може і не принести грошей. Воно може взагалі залишитись без відповіді. 
Не залишайте спроб. Вже наступним кроком може бути телефонний контакт та домовленість 
про зустріч. 

За спостереженням спеціалістів, більша частина пожертв відбувається між п’ятим та 
десятим проханням.  

Благодійна акція - спеціально організований захід щодо збору коштів, участь в якому є  
не безкоштовною для запрошених, і в ході якого йде збір пожертвувань (концерт, танці, 
пригощання, ярмарок, аукціон, презентація якоїсь вашої програми або якоїсь події в житті 
вашого закладу). Переконайтеся, що вам під силу організувати це (все повинне бути ретельно 
обмірковано, пам'ятайте, що ви запрошуєте людей, які за свої гроші повинні щось отримати!). 
Заручіться підтримкою ваших друзів і однодумців. Найголовніший принцип - підрахувати 
витрати на цей захід та очікувані доходи, їх порівняння, щоб зрозуміти, чи  варто  було все 
затівати. 

 Безадресний обіг - це звичайно обіг через засоби масової інформації, коли є можливість 
попросити про допомогу у великої кількості людей і організацій. Безадресним обігом можна 
рахувати також збір коштів в "скарбнички", встановлені в суспільних місцях.  Ваше завдання - 
оволодіти увагою відвідувачів в перший момент, "заманити" їх, щоб вони хоча б прочитали до 
кінця те, що написано в короткому оголошенні або роздивилися картинку на плакаті. 

 
Про особисті якості фандрайзерів і про переговори. 

 
Принцип "Презумпції незнання": спонсор знає тільки те, про що ви йому розповіли. 

Будьте щирі, доброзичливі. Та людина, у якої ви просите гроші, заслуговує вашої симпатії хоча 
б за те, що він може захотіти вам їх дати. Сьогодні він може сказати "ні", але якщо ви 
дорікатимете йому в цьому, він ніколи не піде вам назустріч.  

В переговорах вам допоможе: знання ситуації вашої організації; досвід спілкування; 
наявність нових ідей, підходів; гнучкість; пошана конфіденційності; зацікавленість в успіху 
справи; знання загального "клімату" в місті або районі; готовність до сприйняття несподіваних 
пропозицій; об'єктивність; незалежність мислення; особлива увага до етичних питань. 

Важливі моменти, які відносяться до того, що можна і що не можна робити під час 
переговорів з потенційним спонсором, зводяться до наступного: 

 Будьте уважні - не примушуйте, не тисніть на совість. 
 Будьте доброзичливі - не переривайте опонента, умійте слухати.  
 Будьте компетентні - не відповідайте на питання, якщо не знаєте відповідь. 
 Висловлюйте свої думки коротко і чітко - не відповідайте на питання, якщо воно 

адресовано не вам.  
Просіть про певну суму - не  звертайте на бідність і убогість.  
Говоріть про майбутнє.  
Не ображайтеся.  
Наводьте приклади підтримки. 
          Дякуйте за приділений вам час, навіть якщо вам відмовили у наданні коштів.   
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Пам'ятайте про мету візиту.  
Не сперечайтеся.  
Пам'ятайте про те, що ваш співбесідник - теж людина.   
Ніколи не спізнюйтеся.  
Умійте показати результати.  
Не перетворюйте розмову на монолог. 
Відносьтеся до співбесідника з повагою, але без підлесливості.  
Намагайтеся вести спілкування на тому рівні, який найбільш для нього комфортний.  
Прагніть зрозуміти його.  
Пам'ятайте про ваше завдання, але будьте готові відповісти на питання, розповісти про 

те, що ви вже зробили.  
Дайте співбесіднику зрозуміти, що саме його внесок буде важливим і вирішальним.    
Намагайтеся бути внутрішньо готові до того, що вам відмовлять.  
Не зневіряйтеся, не ображайтеся і не озлоблюйтесь - це цілком звичайна ситуація.  
Розповідайте, на що підуть його гроші, до чого це приведе і про ту підтримку, яку вам 

вже надали.   
Намагайтеся не піти хоча б без більш менш твердої обіцянки дати гроші найближчим 

часом.  
Запитайте поради - хто ще міг би вас підтримати. 
АЛЕ! Пам’ятайте про те, що: головна мета вашого візиту до спонсора: не формування 

його світогляду, не дискусія і не мітинг.  
Ваша головна мета - отримати пожертвування. 
Пам'ятайте, що успіх вашої організації залежить не від їх бажання або небажання дати 

гроші, а від вашої роботи, ваших умінь і вашої наполегливості.  
Якщо ж ви отримали пожертвування, намагайтеся утримати і розвинути цей контакт.  
Просіть ненав’язливо, але часто. Не соромтеся нагадувати про себе - відсилайте вашим 

спонсорам поздоровлення з суспільними або їх особистими святами (якщо ви про них знаєте), 
якщо фірма досягла успіху - привітайте керівників з цим і т.д. 

 Розсилайте спонсорам і ЗМІ інформаційні листки про життя вашого закладу - дайте 
зрозуміти людям, що ви зацікавлені не тільки в їх грошах, але і в їх увазі, що вам небайдуже їх 
думка до того, що і як ви робите.  

Крім того, постійний спонсор, даючи невеликі пожертвування періодично, у результаті 
віддає більше, ніж ті, хто відгукнувся на прохання досить крупним пожертвуванням, але тільки 
одного разу.  

Якщо ви отримали гроші, ви повинні "до копійки" відзвітувати перед спонсорами, на що 
вони витрачені.  

Але окрім фінансової звітності, вашим спонсорам не може бути нецікаво дізнатися і про 
те, як проходила реалізація проекту. Тому - ведіть і зберігайте записи:  

- Об'єм і типи послуг.  
-  Дані, що характеризують підлеглих/клиєнтів.  
- Шляхи, що приводять їх в організацію, як вони дізналися про її існування.  
- Яку користь  вони одержують.  
- Відгуки, подяки, скарги, пропозиції клієнтів і колег (представників) інших секторів.  
- Дані про роботу співробітників (членів) вашого управляючого органу.  
- Як використовується час. 
 

Якщо ви зайнялися фандрайзингом... 
Завжди пробуйте реалізувати ваші ідеї в області фандрайзинга негайно, як тільки ви їх 

обдумали та склали план. Не відкладайте на завтра.  Намагайтеся не зав'язнути в "текучці". 
Удосконалюйте свій досвід. Час, витрачений на планування або на пошуки альтернативних 
можливостей - це ваш капітал, який завжди принесе прибуток. Наприклад, перш ніж просити 
гроші на закупівлю фарби для ремонту, поміркуйте, може  потрібно звернутися до того, хто 
виробляє цю фарбу. Отримати фарбу у нього легше, ніж просити гроші на закупівлю, тому що  
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це займе менше часу; фарба у виробника дешевше, ніж у продавця; у виробника більше фарби; 
у нього може виявитися фарба, що не знайшла попиту у оптовиків, від якої він радий позбутися.  

Мало хто хоче фінансувати адміністративні витрати організації. Просіть не на 
організацію, а на проекти, які ця організація робить. Пам'ятайте, що велика частина 
адміністративних витрат направлена на реалізацію програм, і повинна входити до їх кошторису. 
Крім того, потрібно розуміти самим і уміти пояснювати людям те, що деяка діяльність вимагає 
постійної уваги і займає весь час людини. І якщо хтось одержує зарплату в добродійній 
організації, це нормальна річ. 

! Успіх фандрайзинга в повторенні. Не забувайте про це, і окрім самих грошей ви 
також отримаєте ще один безцінний дар - досвід. 

Процес пошуку грошей віднімає багато часу і припускає здійснення багатьох кроків. 
Проте, старанно складений, він може привести до продуктивної і тривалої співпраці з фондами і 
корпоративними суспільними програмами.  

1. Визначте фонди, що відповідають інтересам вашої добродійної діяльності або, якщо 
ви - приватна особа, здійснюють фінансування приватної діяльності. Використовуйте 
довідники, особисті контакти, рекомендації, Інтернет. Процес виявлення фондів передбачає два 
кроки. Перший крок націлений на розробку первинного списку з 10-15 фондів, чиї інтереси 
відповідають інтересам вашої організації або вашого проекту. Другий крок передбачає 
подальше дослідження, після якого цей список звузиться до 3-4 фондів, з якими ви зможете 
працювати.  

2. Зв'яжіться з фондом  для отримання їх довідника або яких-небудь інших матеріалів 
(річних звітів, інформаційних бюлетенів, періодичних видань). Запитайте матеріали по 
телефону, через e-mail, факсом або листом. На даному етапі не слід включати дані про 
організацію або про положення проекту. Річ у тому, що якнайкращими джерелами інформації 
про фонди і корпоративних донорів є видання самих фондів. Після початкового дослідження, 
якщо ви знайшли потенційного донора в своєму списку, ви можете запитати його річний звіт 
або рекомендації для заповнення і подачі аплікаційних форм. Публікаціями фондів можуть бути 
річні звіти, інформаційні бюлетені, список грантових програм, прес-релізи, рекомендації по 
заповненню і подачі аплікаційних форм і інші документи. Працюючи з річним звітом, зверніть 
увагу на інформацію, яка допоможе вам визначити - чи необхідно залишити фонд у вашому 
списку потенційних донорів. Особливу увагу звертайте на встановлені програмні пріоритети, 
географічні пріоритети, обмеження і інші характеристики. Із списку грантових програм, який 
часто включають в річний звіт, можна також отримати цінну інформацію. Список грантових 
програм указує на типи організацій, які фонди планують підтримувати, і середній розмір їх 
грантів. 

3. Прочитайте уважно матеріали, щоб визначити, чи співпадають інтереси фондів з 
діяльністю, яка повинна отримати фінансування. Якщо інтереси не співпадають, зупиніться - 
фонди завалені недоречними заявками. 

4. Деякі фонди можуть вимагати попередній лист-запит. Лист-запит - це не просто 
документ, в якому ви просите фінансування. Це міні-заявка, як правило, на 2-3 сторінках (повна 
заявка звичайно містить 10 і більш сторінок). Більшість фондів визначає, що повинен містити 
лист-запит або заявка. Необхідно чітко дотримуватися цих інструкцій, включаючи відповіді на 
питання. Невиконання цих умов може привести до того, що ваша заявка відхилюватиметься, не 
дивлячись на всі переваги. Багато донорських організацій, особливо ті, які дають стипендії або 
винагороди, самі пропонують наперед надруковані аплікаційні форми, які необхідно заповнити.  

5. Якщо фонд не дає інструкцій, тоді лист-запит повинен містити 2-3 сторінки і 
включати, саме якнайменше, наступну інформацію: 

скільки грошей вам необхідно;  
про організацію, включаючи історію, поточні і виконані проекти, з якою потребою ви 

звертаєтеся, ваші опікуни або директори;  
короткий опис програми або проекту, який повинен бути профінансований або, як будуть 

використані фінанси, якщо передбачається підтримка загальної діяльності;  
бюджет організації і бюджет програми або проекту;  
копія реєстраційного документа.  
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6. Якщо фонд не дає інструкцій, заявка може бути більш детальною, ніж лист-запит, і 
повинна включати: 

резюме виконавців проекту;  
список головних спонсорів, включаючи інші фонди і компанії; інші джерела фінансування;  
річний звіт;  
критерій оцінки успіху проекту.  

7. Ваша заявка повинна бути написана зрозуміло і правильною українською, 
англійською або російською мовами (згідно вимогам конкретної донорської організації). 

 
8. Не відправляйте дані, яких не вимагає фонд. У випадку, якщо фонд не наполягає на 

отриманні заявки або листа-запиту факсом або через e-mail, відсилайте їх поштою. Деякі фонди 
мають електронні аплікаційні форми. 

Зробіть так, щоб вас і вашу організацію добре знали в даній галузі, зав'яжіть тісні 
зв'язки, зробіть добру рекламу вашій роботі. Не можна недооцінювати значення неформального 
спілкування з донорами. 

Якщо ви отримали грант, чітко дотримуйтеся вимог, що стосуються звіту або оцінки 
роботи. Невиконання цих вимог і умов може призвести до створення негативної репутації вашої 
організації і вашої діяльності. Визначте всі обмеження і обов'язки з вашої сторони, яких ви 
повинні чітко дотримуватися. Не тягніть з виразом подяки.  

Ефективне фінансування починається з вашої організації  
Ефективне фінансування фондами і корпоративними суспільними програмами базується 

на розвитку продуманої організаційної стратегії і зв'язаною програмною пропозицією. Розвиток 
організаційної стратегії звичайно вимагає важкої роботи з боку ради опікунів і директорів 
вашої організації, а також залучення інших організацій, які мають схожу мету. Розвиваючи 
свою стратегію, ви повинні чітко і відверто відповісти на такі питання: 

Яка мета вашої організації?  
На яку аудиторію ви націлені?  
Чи одержує ваша аудиторія подібні послуги від якої-небудь іншої організації?  
Яку важливу потребу або потреби ви плануєте задовольнити? Яку проблему ви плануєте 

вирішити?  
Чи повністю підтримує рада директорів ваші ініціативи з урегулювання цих потреб?  

          Фінансування - це довготривалі відносини  
Успішне фінансування часто залежить від встановлення довгострокових відносин між 

партнерами. Три або чотири фонди, які залишилися у вашому списку, можуть мати багатий 
досвід у вашій сфері діяльності, або вони можуть бути зацікавлений в отриманні досвіду у 
вашій сфері і у вашій країні або регіоні.  Ведучі певну співпрацю з фондом, ваша організація 
повинна узяти на себе обов'язки відповідальних відносин. Це припускає спілкування у формі 
ефективної і своєчасної звітності, як того вимагає донорська організація, а так само постійне 
інформування донора про значущі зміни в письмовій проектній пропозиції. Жоден з фондів не 
дасть вам грант в обмін на звіт, написаний на пів сторіночку, та ще й на рік пізніше. З часом 
таке спілкування може розвинутися в корисні професійні відносини для обох сторін, коли 
донорська організація і грантист працюють для досягнення загальної конкретної мети.  

 
Як скласти аплікаційну заявку. 

Ви можете представити свою заявку у вигляді короткого листа або солідного документа, 
який представить ваш проект дуже детально. Ви можете надрукувати брошуру і відіслати її з 
коротким супровідним листом або просто послати запит поштою своїм потенційним донорам.  

Як би Ви не планували заявити про себе, Ви повинні зробити наступне: 
Висловити ідею у формі, яка приверне увагу.  
Позначити можливі джерела фінансування проекту. Так само необхідно дізнатися 

якомога більше про інтереси фонду.  
Подумати, ЧОМУ фонд може бути зацікавленим в наданні саме вам підтримка. Простої 

констатації того, що ви плануєте зробити, не достатньо. Скласти план довгострокових 
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зобов'язань фінансування проекту (якщо ви плануєте продовжити проект після закінчення 
терміну фінансування).  

Висловлювати свої думки щодо вашої підтримки чітко, зрозуміло, переконливо, 
натхненно.  

Позначити контактну особу. Ця особа, яка підписуватиме листи, відповідати на 
телефонні дзвінки і вести подальші переговори.  

Вирішити, яким чином і коли подати заявку. Ви можете домовитись про попередні 
неформальні переговори перед тим, як подати заповнену заявку. Фонд також може мати 
особливі вимоги для подання аплікаційних форм, про які вам необхідно знати. 

 Зробити запит, в якому якомога чітко окреслити, як і в якому розмірі фонд може надати 
вам фінансову підтримку.  

Фонди прагнуть працювати з переможцями, а не з невдахами. Демонстрація своїх успіхів 
додасть вам шансів отримати грант. Які, на вашу думку, успіхи і досягнення за останні 2-3 роки 
ви могли б продемонструвати, подаючи аплікацію? 

Успіхи, які торкаються організації в цілому?  
Успішні проекти, події, робота?  
Приклади особистих досягнень?  
Успіх і отримання підтримки або спонсорства?  
Мета, яка була досягнута?  
Навіть найуспішніші організації час від часу помиляються. Іноді проект є 

експериментальним і просто не працює. Можливо, змінилися обставини або потреби. Іноді 
зменшується сума гранту або припиняється подальше фінансування. Якими б не були причини 
вашої невдачі, акцентуйте увагу на досягненнях. Заявляйте про свої успіхи, використовуючи всі 
засоби, але і не ховайте свої помилки. Завжди є уроки, які можна вивчити і зрозуміти, чому ваш 
проект не пройшов. 

 
Дотримуйтеся наступних критеріїв для оцінки вашої заявки на отримання гранту: 

Стиль  
Назва: назва проекту коротка, доречна і така, що легко запам'ятовується?  
Перший параграф: чи звертає перший параграф на себе увагу читача і чи може він 

зацікавити його для подальшого читання?  
Написання: чи задоволені ви тим, яким чином написана заявка? Чи є вона "читаємою"?  
Об'єм: чи є цей об'єм прийнятним? Чи включає він всі пункти, які и повинні виконати?  
Інтонація: чи є тон заявки позитивним, упевненим, натхненним? Чи створює він 

враження терміновості і важливості?  
Логічність: чи дотримана логічна послідовність від проблеми до її рішення, від рішення 

до способів, від способів, необхідних для забезпечення цього рішення, і від ресурсів до того, 
яким чином фонд може вам допомогти?  

Візуальний вираз: чи має заявка належне розташування параграфів, підзаголовків і 
таблиць (де необхідно)? Перевірте відсутність орфографічних помилок і акуратність друку.  

Заголовок: чи привертає логотип вашої організації увагу? Чи містить він достатньо 
інформації?  

Спілкування з фондом  
Особистий підхід: чи  справляє ваша заявка враження листа, написаного особисто 

донору? Чи підписана вона особисто?  
Попередній контакт: чи позначені у вашій заявці попередні контакти, які ви мали з 

фондом?  
Інтереси фонду: чи відповідають ваші інтереси інтересам фонду? Наскільки ви 

ознайомлені з пріоритетами і вимогами фонду?  
Інструкції фонду: чи уважно ви вивчили інструкції фонду, якщо такі є? Чи дотримуєтеся 

ви цих інструкцій?  
Розмір фінансової підтримки: чи є сума, яку ви просите обґрунтовано, і чи має фонд 

можливість дати вам таку суму?  
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Логічне обґрунтовування: наскільки переконливими є причини, чому фонд повинен 
підтримати ваш проект? Чи визначили ви користь, яку він може отримати, підтримуючи вас?  

Спільність інтересів: чи розділяє фонд ваші погляди? Ваші погляди на проблему? Якщо 
ні, то чи прокладає ваша заявка місток між вашими ідеями і поглядами фонду?  

Доповнення: чи передбачаєте ви які-небудь додаткові способи, якщо вашою заявкою 
зацікавилися (візити, більш детальна інформація, збори)?  

Звітність: якщо ви чекаєте підтримки по суті, то чи оговорюєте ви, яким чином і з яким 
інтервалом ви робитимете звіт про свої досягнення?  

Зміст:  
Проблема: чи окреслили ви проблему і тих, кого вона торкається, і чи дали відповідні 

факти і цифри?  
Надійність: чи продемонстрували ви, що ваша організація має нагоду, знання, досвід і 

інші ресурси для здійснення проекту?  
Пропозиція: чи дали ви чітке і просте роз'яснення того, що ви плануєте здійснити? Чи 

вказали ви все, що хоче знати фонд ?  
Ідея проекту: чи представ проект перед фондом цікавим, актуальним і таким, що 

привертає увагу?  
Мета: чи позначили ви специфічну і вимірювальну мету проекту? Чи маєте ви в своєму 

розпорядженні достатньо часу і ресурсів? Чи упевнені ви в собі?  
Оцінка: чи збираєтеся ви оцінювати результати своєї роботи і як ви плануєте це робити?  
Сума: чи здійснили ви специфічний запит про підтримку або чи окреслили ви конкретну 

суму, яку бажаєте отримати від фонду? Чи вказали інші джерела фінансування?  
Майбутнє фінансування: чи продемонстрували ви свої думки щодо подальшого 

отримання грошей (можливість експлуатації також), навіть якщо зараз ви не маєте відповідей 
на ці питання? Допоміжні матеріали:  

Фінанси: чи приклали ви річний фінансовий звіт і бюджет проекту?  
Публікації: чи маєте ви відповідну брошуру чи звіт, які можливо було б додати? Чи 

надають вони додаткову інформацію відносно того, про що йде мова у вашій заявці? Чи мають 
вони гарний дизайн? 

Інше: чи наявна інша інформація, яку ви могли б чи можете додати? 
 Відіславши заявку в фонд, через певний час зателефонуйте їм. щоб дізнатися, чи 

отримали вони заявку, чи правильно вона складена і чи не варто її доробити; запитайте, яка 
процедура розгляду і коли будуть відомі результати. 

Отримавши відмову, не опускайте руки. Краще дізнайтеся, з яких причин вам відмовлено 
- це допоможе в майбутньому підготувати кращу заявку. З'ясуйте чи можете ви звернутися, до 
фонду наступного разу і коли, які у вас шанси на отримання фінансування, чи відповідає 
напрям вашої діяльності пріоритетам фонду. Можливо, працівники фонду порекомендують і 
інший фонд, більш підходящий для вашого проекту. 

Фандрайзінг, як галузь наукових знань має міждисциплінарний статус. Він розвивається 
на стику двох наук: менеджменту і психології. Знання  основ менеджменту й специфіки 
освітніх послуг дозволяє розвивати успішні фандрайзінгові стратегії з використанням одного 
або декількох методів залучення додаткових ресурсів до закладу, а основи психології – 
безпомилково вибрати потенційного донора і знайти оптимальні підходи до встановлення з ним 
партнерських відносин. 

 
ІV. Маркетингова діяльність 
 
Маркетинг – це діяльність, спрямована на  визначення потреб споживача і формування 

продукту, створення і утримання попиту, усталення ринкової політики. 
Маркетинг - комплексна система організації виробничої, комерційної і збутової 

діяльності компанії, фірми по створенню і випуску продукції, що відрізняється оптимальними 
якісними і ціновими параметрами: просування товару на ринок з одночасним відстежуванням і 
аналізом ринку, запитів споживачів, формування попиту для оптимального задоволення потреб 
і отримання максимального прибутку.  
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Маркетинг - спосіб створення довірчих відносин між учасниками процесів руху товарів 
або надання послуг; у нашому випадку надання якісної еколого-натуралістичної освіти. 
 

Основне завдання маркетингу - пристосування підприємницької діяльності до вимог 
ринку (надання саме такої освіти, яка потрібна для сьогодення). 
  У загальному вигляді в маркетинг входять: 

- аналіз ринку, включаючи його сегментацію і позиціонування (визначення перспективних 
напрямів роботи в позашкільній освіті);  

- розробка товару з необхідними характеристиками (надання ґрунтовних знань, вмінь та 
навичок);  

- визначення цінової стратегії і тактики;  
- розробка рекламної концепції. 

 
Класичні пари учасників таких взаємодій: 
Виробник – Торговець 
Продавець – Покупець 
Основні  наслідки такого підходу до маркетингу: 
1. Повноцінна маркетингова стратегія повинна враховувати всі пари, вступаючи у 

взаємодії в процесі руху товару або послуги від виробника до споживача.  В нашому випадку: 
Освіта – Позашкільні заклади -  Еколого-натуралістичні центри та Станції юних натуралістів – 
Юннати – Суспільство. Разом 4 пари. 

2. Оскільки потрібно створити довірливі відносини, значить, для взаємодіючих пар 
потрібно визначити, хто в них виконує роль лідера, а хто – сподвижника. А далі стає можливим 
застосовувати «харизматичні» методи створення довірливих відносин. 

Маркетинг – вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб і бажань за 
допомогою процесів обміну. 

Маркетинг – виконання дій, які направлені на досягнення мети організації, за 
допомогою передбачення потреб покупців або клієнтів і напряму потоку товарів і послуг, що 
задовольняють ці потреби, від виробника до покупця або клієнта. 

Таким чином, маркетинг в еколого-натуралістичних центрах - це процес планування і 
управління процесом якісної освіти, надання спеціальних послуг,   просуванням виробничих 
товарів до споживача і здійснення виробничого процесу з суттєвим матеріальним результатом  
щоб досягнута таким чином різноманітність  напрямів еколого-натуралістичної освіти 
приводила до задоволення потреб, як окремих осіб, так і  суспільства в цілому. 

Досвід ефективного управління підтверджує винятково важливу роль кадрової 
складової потенціалу організацій, від кількісної та якісної збалансованості та рівня 
використання якої в значній мірі залежать не тільки високі кінцеві показники господарської 
діяльності, досягнуті конкурентні переваги, а й ефективність управління та можливості 
забезпечення сталого розвитку організації. З усіх елементів соціально-економічної системи 
організації тільки персонал володіє здатністю активно і самостійно реагувати на динамічні 
зміни господарського середовища, поєднуючи у часі і просторі усі інші компоненти. Перед 
тим як визначити поняття "людський потенціал" слід його відокремити від загальновживаних 
економічних категорій "трудові ресурси" і "персонал", але слід зазначити, що "людський 
потенціал" є основою формування  персоналу організації. 

 
 

V. Моніторинг якості діяльності закладу 
  
Моніторинг – це система збору та обробки, збереження та аналізу інформації, з метою 

виявлення змін, їх оцінки та розробки рекомендацій щодо покращення якості та підвищення 
рівня еколого-натуралістичної освіти. 

Моніторинг є невід’ємною частиною будь-якої діяльності. Без проведення моніторингу 
важко оцінити ефективність управління. Оскільки моніторинг досить часто вимагає великих 
затрат часу і фінансових ресурсів, його проведення передбачає детальне планування діяльності. 
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Як показує міжнародна практика, якість освіти, будь-якої, а особливо шкільної та 
позашкільної, багато в чому залежить від тих ресурсів, які є у школах. 
  

Результати моніторингу. 
 

Моніторинг (виду 
діяльності) 

Методи  

1. приміщення та 
наявність достатньої 
кількості кімнат для 
навчання; 

 
Візуальне спостереження, перевірка документації, 
опитування співробітників закладу. Перевірити, як саме йде 
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-
масової роботи. 2. обладнання навчальних 

кабінетів; 
3. висока кваліфікація 

працівників; 
Проводити за базовою моделлю стандарту діяльності 
педагога. 
Кваліфікаційна складова людського потенціалу, з одного 
боку, характеризує підготовленість працівників до 
виконання певних функцій, що постійно ускладнюються, 
зміни характеру праці, а з іншого є фактором, що формує 
відношення до праці, трудову дисципліну, інтенсивність 
праці. 

4. наявність спеціальних 
фондів для ведення 
роботи в різних 
гуртках; 

Методом зрізів про проведення заходів та проведенням 
докладної перевірки документації, а також проведення 
своєрідної аудиторської перевірки фахівцем. 

5. організація   літніх 
таборів; 

Опитування працівників таборів та організаторів 
проведення оздоровчого процесу в таборах, а також 
перевірка наявної документації з цієї діяльності. Перевірити  
проходження процесу формування здорового способу життя 
вихованців. 

6. використання 
інноваційних 
технологій та методів у 
навчальному процесі, 
нові підходи і напрями 
діяльності, 
впровадження науково 
–педагогічних 
технологій; 

Проводити через опитування, відвідання гурткових занять 
тощо. 
 Використовувати різні підходи в оцінці вкладу до окремого 
напряму, проводити порівняння, отримані від декількох 
окремих джерел тощо. 
 Аналіз проведення просвітницької роботи 

7. застосування 
дистанційних 
технологій та 
мультимедійних засобів 
тощо. 

Перевірка наявності комп’ютерної техніки, доступу до 
міжнародної сітки INTERNET,  наявності поштової адреси, 
а також перевірка документації, що підтверджує таку 
діяльність. 

8. перевірка ведення 
фандрайзингової 
діяльності; 

 

Констатація наявності чи відсутності, а також аналіз 
результатів і досягнень, якщо така діяльність ведеться. 

9. наявність виробничих 
відділів та виробничої 
діяльності; 

Перевірити, як раціонально ведеться реалізація або 
використання продукції виробничих відділів, а також аналіз 
впливу  виробничої діяльності на розвиток процесу 
навчання.   
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10. визначення мотивації 
працівників «оцінка» 
керівника 
(управлінської 
складової); 

Проведення аналізу процесу мотивації працівників та 
ефективності організації праці педперсоналу. 
Керівникові у ході виконання завдань, які стоять перед 
освітніми колективами, необхідно визначити ті фактори, 
які сприяють реалізації особистих потреб працівників у 
процесі досягнення загальних цілей освітньої організації, та 
створити необхідні умови для їх реалізації (або 
нейтралізації, коли особисті цілі явно суперечать 
загальним). Для цього керівнику доцільно користуватися 
таким алгоритмом дії: 
Ø визначення основних груп потреб освітнього 

колективу (окремих його працівників) та міри 
значущості кожної з них; 

Ø визначення конкретних факторів, які сприяють 
актуалізації та задоволенню даних потреб (факторів – 
мотиваторів); 

Ø створення умов для посилення або нейтралізації даних 
факторів (використання відповідного інструментарію 
– прийомів, засобів, методів взаємодії з людьми та 
стимулювання їхньої діяльності). 

Застосування керівником зазначенного алгоритму 
для забезпечення позитивної мотивації працівників освітніх 
організацій у реальному процесі управліня установами 
середньої освіти може мати позитивний ефект лише за 
чіткого визначення та найбільш повного врахування 
факторів-мотиваторів, тобто факторів, які сприяють 
актуалізації та задоволенню потреб працівників освітніх 
організацій. 

У найзагальнішому вигляді мотивацію можна 
визначити як процес спонукання себе та інших до 
діяльності для досягнення особистих цілей організації. 
Коли йдеться про забезпечення керівниками освітніх 
установ мотивації у процесі управління, то мають на увазі 
два її види: 
1. мотивацію безпосередньо керівників освітніх організацій   
2. мотивацію працівників освітніх організацій   

Основні види мотивів управлінської діяльності 
керівників освітніх організацій (соціальні, власне 
управлінські, педагогічні мотиви, мотиви особистісного 
розвитку, мотиви зовнішньої привабливості) та міра їхньої 
репрезентованості в управлінській діяльності керівників 
різних рангів були розтягнуті у другій частині книги, коли 
йшлося про мотивацію суб’єкта управління. Тут ми 
розглянемо особливості та умови забезпечення керівниками 
мотивації членів педагогічних колективів. Іншими словами, 
йтиметься про мотивацію об’єкта управління. 

 
 

11. відносини «керівник-
працівники»   

При проведенні дослідження доцільно використовувати 
нормативно-правові акти в галузі позашкільної освіти та 
звітні матеріали  еколого-натуралістичного центру або 
станції юних натуралістів, а також результати спостережень 
та опитувань співробітників позашкільного закладу. 
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12. робота з талановитою 
молоддю; 

Перевірка діяльності Малої академії наук в регіоні та її 
зв’язок з позашкільними закладами тощо. 
На прикладі закладу розглянути, як іде процес розвитку 
системи пошуку та підтримки обдарованої учнівської 
молоді. 

13. міжнародна педагогічна 
співпраця; 

Участь закладу в міжнародних проектах та інші контакти, 
співпраця, а також відображення цих відносин на діяльності 
закладу, на його «популярності» серед населення. 

14. проходження 
працівниками закладу 
курсів перепідготовки 
та професійне навчання 
працівників; 

Професійне навчання персоналу підприємства 
забезпечує: 

1. Первинну професійну підготовку працівників (здобуття 
професійно - 
технічної освіти особами, які раніше не мали робочої 
професії або спеціальності, що забезпечує відповідний 
рівень професійної кваліфікації, 
необхідний для продуктивної трудової діяльності у 
підприємстві). 

2. Перепідготовку (професійно-технічне або вище 
навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією 
(спеціальністю) робітниками або 
спеціалістами з вищою освітою, які вже здобули первинну 
професій 
ну підготовку у професійно-технічних або вищих 
навчальних закладах). Так, в процесі науково-технічного і 
соціального прогресу отри 
мана спеціалістом базова освіта у певних випадках 
потребує зміни. 
Відповідні навчальні заклади здійснюють перепідготовку 
керівників 
і спеціалістів з метою оволодіння ними новою 
спеціальністю. 

3. Підвищення кваліфікації (навчання, спрямоване на 
розвиток і удосконалення знань, умінь і навичок у 
конкретному виді спеціальної діяльності, обумовлене 
постійною зміною змісту праці, удосконаленням 
техніки, технології, організації виробництва і посадових 
переміщень). Воно, як правило, проводиться з відривом 
від роботи до трьох тижнів або з частковим відривом від 
роботи тривалістю до шести місяців. Рекомендована 
чисельність тих, що навчаються у групах, — до ЗО 
чоловік. Навчальні плани і програми для коротко-
строкового навчання розробляються підприємствами або 
навчальними закладами, що організують, даний вид 
навчання керівників і спеціалістів. Навчання в групах 
завершується складанням іспитів або захистом курсових 
робіт. 

 
15. кадровий потенціал та 
якість наданої освіти як 
підсумок визначення 
рейтингу якості    роботи 
закладу позашкільної 
освіти еколого-
натуралістичного напряму. 

Фактори планування розвитку кадрового потенціалу, що 
впливають на потребу в педперсоналі і кадровий потенціал:  
ü плинність кадрів; 
ü економічне становище та численний склад кадрів; 
ü тривалість роботи на займаній посаді; 
ü організаційна культура управління; 
ü число рівнів управління, субординація, квота; 
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ü рівень технічної оснащеності освітнього закладу 
якісні складові попиту: 
ü профіль робочих місць; 
ü профіль кваліфікації працівників; 
ü нововведені фактори; 
ü недолік кваліфікації. 

 
 

  
Методи зрізової перевірки доцільно застосовувати за основними напрямами діяльності  

еколого-натуралістичних центрів :  
-  еколого-природоохоронним; 
- дослідно-експериментальним; 
- бібліотечно-бібліографічним; 
- реабілітаційно-оздоровчим; 
- туристсько-краєзнавчим;  
- декоративно-прикладним; 
- допрофесійної підготовки; 
- методичним; 
- видавничим; 
- підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних працівників навчальних та 
навчально-виховних закладів освіти, установ, організацій; 
- підготовка фахівців відповідних освітніх кваліфікацій та здійснення комплексу науково-
дослідних робіт у галузі еколого-натуралістичної та природоохоронної  діяльності; 
- здійснення міжнародних зв'язків. 

 
Підвищення ефективності управління педагогічним персоналом у системі відносин 

«керівник - працівники». 
Потенціал працівника є непостійною величиною, він безупинно змінюється. 

Працездатність людини й акумульовані (накопичені) у процесі діяльності творчі здібності 
працівника (досвід) підвищуються в міру розвитку й удосконалення знань і навичок, 
зміцнення здоров’я, поліпшення умов праці і життєдіяльності. Але вони можуть і 
знижуватися, якщо, зокрема, погіршується стан здоров’я працівника, посилюється режим 
праці і т.п. Коли мова йде про управління персоналом, необхідно пам’ятати, що потенціал 
характеризується не ступенем підготовленості працівника в даний момент до заняття тієї чи 
іншої посади, а його можливостями в довготривалій перспективі – з урахуванням віку, 
практичного досвіду, ділових якостей, рівня мотивації. 

Для управління персоналом дуже важливо, усвідомивши механізм дії кожного з 
компонентів потенціалу працівника, розробити систему взаємозалежних заходів, що 
впливають на найбільш повне використання його резервів. Про значні резерви приросту 
продуктивності праці, за рахунок якісної її організації і створення умов для роботи в "повну 
силу" свідчать результати наукових досліджень економістів, соціологів, фізіологів праці та 
багатьох інших фахівців. На практиці невикористання потенціалу працівників 
(невідповідність між потенційними можливостями працівника і їхньою реалізацією) 
виявляється у невідповідності між потребами в продуктивній праці і професійною 
структурою кадрів, між наявним і фактично необхідним рівнем кваліфікації працівників; у 
нераціональному розподілі кадрових функцій; у роботі не за спеціальністю; у незадоволенні 
працею, її організацією й умовами; у недостатньо розвинутому почутті відповідальності 
працівника й ін. 

Заклад позашкільної освіти повинен не просто набирати робочу силу з тих, хто взагалі 
може і хоче працювати, йому необхідно формувати свій кадровий потенціал. Внутрішня 
структура колективу неповторна, як немає в природі двох зовсім однакових людей, так і 
немає абсолютно ідентичних колективів 
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Одна з основних умов забезпечення мотивації працівників освітніх установ полягає в 
тому, що таку мотивацію може забезпечити лише той керівник, поведінка якого також 
умотивована.  

Реалізація цієї умови досягається з допомогою таких основних правил: 
Керівник освітньої установи має чітко розуміти та свідомо посилювати мотиви, покладенні в 
основу його керівництва освітньою організацією, тобто чітко визначити основні цілі своєї 
діяльності. 

Задоволення соціальних потреб працівників освітніх організацій досягається передусім 
можливістю нормального спілкування в колективі та встановленням у ньому позитивних 
міжособистісних стосунків. Це забезпечується створенням у процесі управління таких умов: 
Ø можливістю постійного спілкування з компетентним керівником з усіх питань, які 

хвилюють працівників; 
Ø організацією спільної діяльності та взаємодії всіх працівників при обговоренні важливих 

питань життєдіяльності освітньої установи, можливістю вільного вияву кожним своєї 
думки, позиції; 

Ø забезпеченням нормальної проінформованості всіх, а не тільки окремих працівників; 
Ø створення у колективі сприятливо-психологічного клімату, духу однієї команди; 
Ø розумінням та підтримкою неформальних груп, що існують у колективі, коли їхня 

діяльність не суперечить загальним цілям організації; 
Ø своренням умов для неформального спілкування (проведення вечорів відпочинку, 

святкування днів народжень, інших значущих для конкретних працівників та утанови в 
цілому подій тощо); 

Ø підтримкою соціальної активності працівників поза рамками конкретної організації.
 Реалізація потреб у повазі передбачає врахування дії таких факторів, як наявність 
позитивних результатів у роботі та визнання її значущості. Це залежить від таких 
напрямів управлінської діяльності керівника: 

Ø уміння допомогти своїм підлеглим чітко сформулювати їхні цілі; 
Ø уміння чітко сформулювати завдання для своїх прцівників; 
Ø дотримання обов’язкового правила – обговорювати все, що стосується безпосередньої 

діяльності працівника, тільки за його участі; 
Ø визначення чітких критеріїв оцінки результативності роботи; 
Ø створення умов для „зворотнього зв’язку”; 
Ø делегування працівникам прав та повноважень з питань, в яких вони є компетентними; 
Ø створення умов для професійної кар’єри працівників, зокрема забезпечення їхньої 

фахової підготовки та перепідготовки та ін. 
Потреби у самовираженні можуть бути реалізованні також, коли керівник дає 

працівникам можливість для опрацювання якихось нових, оригінальних підходів до організації 
управлінського та навчально-виховного процесу. Для цього потрібно:     
Ø доручати їм складні, важливі питання, які вимагають певної самовіддачі (розробка 

авторських програм, методичних рекомендацій, проведення творчих уроків, керівництво 
методоб’єднаннями); 

Ø забезпечувати працівників необхідною інформацією (література, вивчення передового 
досвіду, відвідування творчих майстерень, педагогічних ярмарків); 

Ø стимулювати розвиток творчих здібностей працівників, їх намагання самореалізувати 
себе у власній справі; 

Ø створити умови для усвідомлення працівниками важливості самореалізації кожного з 
них для самореалізації всього колективу. 
Важливим є також те, що самореалізація працівника може відбутися не лише 

безпосередньо у сфері професійної діяльності, а й у сфері його захоплень, і керівник повинен 
підтримувати та заохочувати ці захоплення, а не блокувати їх. 

Сучасні працівники приділяють велику увагу цінностям, не пов’язаним безпосередньо з 
роботою. Вони прагнуть різноманітного, цікавого життя. Іншими словами, механізм трудової 
мотивації стає і складнішим, і різноманітнішим. З огляду на ці обставини, менеджмент 
спрямовує зусилля на вирішення наступних завдань: 
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Ø переорієнтацію управлінських механізмів на кінцеві результати трудового процесу, 
групових завдань, нововведень; 

Ø розробка альтернативних варіантів організації, режимів роботи з більш гнучкими 
параметрами, індивідуалізованих умов праці; 

Ø розширення стимулюючого інструментарію і підвищення ролі важелів активації 
новаторської діяльності; 

Ø довгостроковий розвиток ключових груп працівників; 
Ø формування нового господарського мислення персоналу, що стимулює динамічні зміни і 

підприємницький стиль роботи. 
 

Кожен керівник навчального закладу повинен обов’язково роботу з персоналом вести за 
основними напрямами: 
ü Матеріальна мотивація 
ü Кар’єрний і професійний ріст 
ü Визнання досягнень 
ü Оптимізація корпоративної культури. 

 
Готувати вихованців, учнів, слухачів, адаптованих до ринкових і демократичних 

перетворень, здатних жити і творити в інформаційному суспільстві, бути гарною людиною та 
свідомою особистістю – ось головне покликання як загальної середньої освіти так і позашкілля. 

У майбутньому можливо очікувати, що введення ініціативи рейтингового контролю 
дозволить сформувати базу для розробки та розповсюдження систем визначення рейтингів 
еколого-натуралістичних центрів в регіональному та національному масштабах, що має 
призвести до постійного вдосконалювання якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 
в цілому (позашкільна освіта є самостійною та в той же час виступає ніби складовою шкільного 
навчально-виховного процесу) та гармонізації його з потребами суспільства в різних регіонах.  

 
 


