
ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
WIN-WIN СТРАТЕГІЯ 

У засіданні методичної ради взяли участь 72 вчителя 











Дякую усім колегам за участь! 
 

Вашій увазі декілька корисних порад щодо побудови 
переговорів у win-win стратегії 



MVD 

«Ми самі маємо стати тими змінами, які 
хочемо бачити у світі»  

Індира Ганді 

Якщо ми зрозуміємо, який у переговорах  конкретний інтерес конкретної 
людини, то зможемо зрозуміти як та про що буде легше домовлятися 

Як з'ясувати інтереси опонента? 
 
Можна подумки поставити себе на місце співрозмовника ( «А що, якби я був ...») 
Можна вголос спробувати вгадати ( «Наскільки я зрозумів, Ви хочете ... тому, що 
Вам дуже потрібно ...?») 
Можна просто розповісти про свої інтереси, підштовхуючи людину в свою чергу до 
відповідного кроку 
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Вибудовувати переговорний метод «win-win» краще, спираючись на 
авторитетну думку і тільки об'єктивні критерії 

Якщо переговори проходять в рамках «На мою думку, це правильно» або  «я 
так вважаю», то, швидше за все, результат буде незадовільним для обох сторін 
 
Що може служити об'єктивним критерієм? 
 
Сучасні тенденції і напрямки 
Загальноприйняті і прописані стандарти 
Рішення незалежного експерта 
Історія (або прецеденти) 
Постанова суду або висновок експертизи 
Науково-дослідні дані 
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Пошук будь-яких можливих варіантів вирішення 

Постарайтеся спільними зусиллями знайти 5, 10 або навіть 20 ідей. Обговорюйте 
ситуацію більш широко («збільшіть пиріг до того, як ви почнете його ділити») 
 
Ви повинні чітко знати своє найкраще рішення! 
Більш того, не зайвим буде передбачити і альтернативну пропозицію опонента 
(уявіть, до кого співрозмовник  звернеться, якщо ваші переговори не будуть 
успішними) 
 
Що робити, якщо домовитися не вдалося? 
Потрібно або влаштувати справжнісінький мозковий штурм, або залучити 
сторонніх до обговорення (це можуть бути як незалежні експерти, так і колеги й 
прості посередники) 



MVD 

Коли не варто проводити переговори 

1.  Це стосується тих випадків, коли «на карту» поставлено практично все, що у вас є. Тоді 
ви сильно можете піддатися емоціям, а це завжди робить шкідливий вплив. 
2.  Не починайте переговори без попередньої підготовки. Гарненько подумайте, чи все вам 
відомо про іншу сторону, чи знаєте ви, з якої саме моделі підуть переговори, чи знаєте ви 
цілі і завдання? 
3. Якщо опоненти вас всіляко підганяють, особливо під час прийняття важливих рішень, 
краще відкладіть підсумковий момент на потім. 
4. У разі поганого самопочуття. У такому стані ви не зможете прийняти оптимальне 
рішення. 
5.  Якщо перемога вас не особливо цікавить, вона не принесе вам вигоди. Яким би не був 
процес переговорів, ви просто втратите енергію і час. 
6. При підвищеній емоційності з вашої чи іншої сторони. Якщо подібний стан з'явився під 
час ведення переговорів, призупиніть їх і дочекайтеся моменту, коли опонент повністю 
заспокоїться, принесе свої вибачення, і лише потім продовжуйте. 
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Узагальнена стратегія переговорів: 

 

1. Взаємне вітання і докладне окреслення самої проблеми 
 
2. Характеристика проблеми і пропозиція правил ведення переговорів 
 
3. Повідомлення про свою позицію 
 
4. Заслуховування позиції опонента, діалог 
 
5. Пошук варіантів вирішення проблеми 
 
6. Підсумки 



Якщо брати за приклад загальну середню освіту, то win-win стратегію можна 
застосовувати з усіма стейкхолдерами (зацікавленими сторонами процесу) 
 
Внутрішні стейкхолдери - це учні, їхні батьки, педагогічні працівники, 
адміністративно-управлінський персонал.  
 
Зовнішні стейкхолдери – це:  
– держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗЗСО; 
 – регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування; 
 – заклади загальної вищої освіти, які зацікавлені в умотивованих майбутніх 
студентах;  
– різноманітні громадські організації та об’єднання, творчі спілки, наукові 
установи тощо, які зацікавлені у соціальному партнерстві. 
 



 В ідеалі – вчителі, застосовуючи win-win 
стратегію, виховують нове покоління, не 

агресивне, соціально активне, без страхів. 
 

 Батьки ж отримують щасливих дітей. 
 

 В результаті усі отримують країну, в якій 
хочеться жити!  


