
Основи фасилітації



традиційна робота у групах



• активні і багатослівні учасники узурпують час і увагу
• учасники перебиваюсь одне одного і не слухають 
• відмінності у точках зору сприймаються як конфлікти 
• питання сприймаються як виклик і наїзд на інших учасників 
• якщо спікер спеціально не привертає до себе увагу, 
учасники розсіяні і розконцентровані 

• учасники не сприймають одне одного і не чують, бо 
зайняті формулюванням реплік, які хочуть сказати

ОЗНАКИ



• деякі учасники уникають гарячих тем, у підсумку ніхто не знає 
хто якої позиції притримується 

• рідко хто може відтворити думку протилежної сторони 
• в ході обговорення люди не говорять напряму, як результат - 
з’являються кулуарні розмови 

• ті, хто у меншості - не висловлюються, уникають виступів 
• проблема вважається вирішеною, коли найбільш активні 
знайшли відповідь. Після цього вони схиляють інших до цього 
рішення 

• Коли обговорюється спільне рішення, мається на увазі, що всі 
однаково його поділяють

ОЗНАКИ



• рішення не виконуються 
• брак ініціативи 
• відчуття марнування часу 
• рішення саботуються виконавцями 
• розчарування і недовіра

НАСЛІДКИ



альтернатива



фасилітована спільна робота



• беруть участь всі учасники 
• учасники дають можливість одне одному висловитися 
• протилежні думки співіснують в межах спільної 
дискусії 

• участники заохочують одне одного питаннями 
• кожен учасник намагається уважно слухати спікера 
• учасники вслуховуються в слова одне одного, бо 
знають, що і їх слова і репліки будуть почуті

ОЗНАКИ



• учасники точно можуть відтворити позиції інших учасників 
• учасники уникають обговорень за спиною, у кулуарах 
• учасники відстоюють свою думку, навіть якщо інші її не 

поділяють 
• проблема не вважаються вирішеною, поки всі, кого вона 

стосується, не усвідомлюють аргументацію рішення 
• коли обговорються кінцеве рішення, передбачається, що 

воно відображає широкий спектр інтересів учасників

ОЗНАКИ



Сильніші учасники: 
• розвиток лідерських навичок 
• сильніші переконання 
• більша впевненність у собі 
• взяття на себе зобов’язань та 
відповідальності 

• покращення комунікаційних 
навичок

НАСЛІДКИ



Сильніші групи: 
• здатність використовувати різні таланти 
• доступ до ширшого спектру інформації 
• створення атмосфери довіри, взаємопідтримки 
та взаємоповаги 

• чіткий хід обговорень, який дозволяє 
підтримувати динамічну роботу в групі 

• більші можливості для вирішення складних задач

НАСЛІДКИ



Міцніші зобов’язання: 
• більше ідей 
• ідеї вищого гатунку 
• рішення, які враховують цілі та задачі кожного 
• більш мудрі рішення 
• більш надійна і логічна робота 
• доведення роботи до логічного завершення

НАСЛІДКИ



• Воля до змін 
• Учасники 
• Ціль 
• Формат 
• Фасилітатор

УМОВИ УСПІХУ



• Різноманіття (стать, вік, навички, 
світогляд тощо) 

• Добре поінформовані 
• Мають експертизу у потрібній 
сфері 

• Мають мандат приймати рішення 
• Відчують на собі наслідки рішень 
• Готові брати участь у пошуку 
рішень та впровадженні змін

УЧАСНИКИ: критерії



• стимулює до повноцінної роботи учасників у 
групі 

• сприяє взаєморозумінню 
• стимулює до прийняття взаємноприйнятних 
рішень 

• культивує спільну відповідальність

ФАСИЛІТАТОР: роль



Способи організації спільної роботи

• Open Space 
• Future Search  
• World Cafe 
• ToP 
• Акваріум 
• Тисячі інших технік

ФОРМАТ
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• рішення вже готове 
• непідготовлені учасники (непоінформовані про 
ціль, мету, формат, прийшли під примусом) 

• незабезпечені належні умови для роботи 
• є виступи експертів, спеціальні презентації

КОЛИ ФАСИЛІТАЦІЯ НЕ ПРАЦЮЄ



• Хто має бути запрошений (обгрунтування) 
•Як виглядатиме запрошення (усне, письмове, час 
інформування учасника) 

•Як запрошення на робочу зустріч буде 
прокомуніковане 

•Порядок денний зустрічі (внутрішній) 
•Обгрунтована тривалість зустрічі 
•Що буде вважатися результативною зустріччю 
•Які будуть наступні кроки

ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДИ

Метод Майкла Панвіца



Завдання

Сплануйте зустріч з представниками громади з 
метою вирішення проблеми ВПО, використовуючи 
запропонований алгоритм 
Час виконання завдання: 45 хв. 
Презентуйте результати


