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Сучасне українське місто 
знаходиться на перехідному етапі 
від тоталітарно-авторитарного 
режиму до демократії. 

З точки зору громади, цей 
процес пов’язаний зі 
становленням й 
самовизначенням 
територіальної громади. 



Розвиток громад є найбільш перспективною 
складовою прогресу українського суспільства з тієї 
причини, що воно забезпечує становлення 
реальної демократії, розвиток громадянського 
суспільства, укріплення прав і свобод громадян.



- об'єднана загальними інтересами власного 
життєзабезпечення, самостійного, в межах 
законів, вирішення питань місцевого значення 
як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування.

Територіальна громада



Територіальною громадою мешканці міста 
становляться тільки тоді, коли вони починають 
діяти не як населення, а як 
організована спільнота –

суб’єкт прийняття важливих
доленосних для міста рішень

«Наші люди

не знають, що таке громада»

М. Шаповал



Новий тип особистості  

"людина пострадянська"

«homo postsoveticus»

ностальгія за радянськими часами і водночас гостре 

небажання повернення старого суспільного ладу;

опікунські настрої та очікування соціальних пільг, допомог, привілеїв 
від держави разом із дедалі міцнішими паростками підприємницької 
ініціативності, приватновласницькими орієнтаціями і зростаючими 
сподіваннями лише на самого себе;

масову недовіру до всіх офіційних соціальних інституцій, на тлі 
браку масових акцій протесту проти владних і офіційних структур;

велике зацікавлення політикою та масову участь у виборах у 
поєднанні з індивідуальною політичною апатією та недовірою прак-
тично до всіх політичних партій і рухів;



намагання працювати не на повну силу, 

а заробляти якомога більше;

прагнення мати все і якнайкращого ґатунку — і не поворухнути для 
цього пальцем або обрати кримінальний шлях досягнення бажаного;

зростаючу приватизацію життя пересічних громадян, сподівання на 
допомогу родичів і близьких на тлі недовіри до всього соціального 
оточення і ворожості до тих, хто має хоча б трохи кращий, заможніший;

великий розрив між висловленими поглядами, орієнтаціями й установ-
ками та між практичною діяльністю й поведінкою.

Новий тип особистості  

"людина пострадянська"

«homo postsoveticus»



Реформувати духовне життя міста
неможливо без розвитку між

владою і городянами
сприятливих умов відкритості, 

довіри, партнерства й 
відповідальності. 

Врахування громадської думки територіальної 
громади при прийнятті важливих для міста й городян 
рішень, контроль за ефективністю виконання 
поставлених цілей, виступають важливим інститутом 
формування в місті громадянського суспільства.
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От кого именно, по Вашему мнению,
зависит уровень развития культуры в Мелитополе? (%)



Розробка стратегії розвитку міста Мелітополя

проект Мелітопольської міської ради

“Стратегія - 2020”



∆ ± 1,45 
Р = 95%
Deff = 1,45

n= 12441 респондентів

5585

6825



Робочі групи

Фокус-групи



Місія є стрижнем нової стратегії, 

базою для визначення пріоритетів 

і стратегічних цілей розвитку.



ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ МІСТА МЕЛІТОПОЛЯ 
ДО 2020 РОКУ



СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА № 3:

СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА № 2:

РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА, ПОЛІПШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА № 1:



ВОПРОС №1.  Комфортно ли Вам жить в 
городе Мелитополе?

Однозначно, да 17,1%

Скорее да, чем нет 48,5%

Скорее нет, чем да 28,6%

Однозначно нет 5,8%



ВОПРОС №1.  
Комфортно ли Вам жить в городе Мелитополе?



ВОПРОС №1.  Комфортно ли Вам жить в городе Мелитополе?

Характер занятий
Однозначно, 

да
Скорее
да, чем

нет

Скорее
нет, чем

да
Однозначно 

нет

Рабочий 20,3 47,3 27,3 5,1

Специалист технического профиля с высшим или 
средним спец. образованием 14,1 50,6 29,6 5,7

Специалист гуманитарного профиля с высшим 
или средним спец. образованием 14,1 56,1 26,2 3,6

Военнослужащий, служащий СБУ, МВД 12,9 55,7 24,9 6,5

Служащий, работа которого не требует высшего 
или среднего спец. образования 15,0 43,3 32,9 8,8

Руководитель (предприятия, учреждения, 
подразделения) 15,0 51,6 26,3 7,1

Предприниматель 16,5 46,7 30,5 6,3

Студент 21,6 50,6 20,4 7,4

Домохозяйка 16,5 46,8 30,4 6,3

Пенсионер 26,1 33,4 31,1 9,5

Безработный 11,6 40,1 36,8 11,4















Работа культурно -досуговых учреждений 

и культурное картирование 

глазами мелитопольцев

отдел культуры Исполнительного комитета 

Мелитопольского городского совета



n= 4600 респондентів

2208

2392

до 18 років - 10% (460)

18-30 років - 17% (782)

31-40 років - 25% (1150)

40-49 років - 20% (920)

50-59 років - 18% (828)

60 років (+) - 10% (460)



ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

Регулярность занятий
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5.1. самообразование и самоподготовка 5 4 3 2 1

5.2 спорт и спортивные игры 5 4 3 2 1

5.3. физкультурно-оздоровительные занятия 5 4 3 2 1

5.4. прогулки по городу 5 4 3 2 1

5.5. просто отдых (полежать, посидеть ничего не делая) 5 4 3 2 1

5.6. встреча с друзьями, любимым человеком 5 4 3 2 1

5.7 посещение ночных клубов, дискотек, кафе, баров 5 4 3 2 1

5.8 посещение спортивных зрелищ 5 4 3 2 1

5.9 игра в шахматы, шашки, карты, бильярд 5 4 3 2 1

5.10 чтение художественной литературы 5 4 3 2 1

5.11 чтение газет, журналов 5 4 3 2 1

5.12 просмотр телевизионных передач 5 4 3 2 1

5.13 компьютерные игры 5 4 3 2 1

5.14 посещения Интернет сайтов, общение в Интернете 5 4 3 2 1

5.15 посещение кинотеатров 5 4 3 2 1

5.16 посещение художественных выставок, музеев 5 4 3 2 1

5.17 прослушивание музыкальных записей 5 4 3 2 1

5.18 посещение концертов 5 4 3 2 1

5.19 посещение церкви, выполнение религиозных обрядов 5 4 3 2 1

5.20 участие в художественной самодеятельности 5 4 3 2 1

5.21 художественное творчество: игра на музыкальных инструментах, рисование и т.п. 5 4 3 2 1

5.22 техническое творчество: конструирование, моделирование и т.д. 5 4 3 2 1

5.23 любительские занятия: коллекционирование, фотография и т.д. 5 4 3 2 1

5.24 участие в молодежных группах, объединениях 5 4 3 2 1

5.25 посещение плавательного бассейна, стадиона, спортивных площадок, залов 5 4 3 2 1

5.26 экскурсионная поездка 5 4 3 2 1



Лучше 11,0

Примерно одинаково 

(в чем-то лучше, в чем-то 

нет)

33,0

Хуже 37,0

Не задумывался над 

этим
19,0

Как Вы оцениваете культурную жизнь в 

Мелитополе по сравнению с состоянием 

культурной жизни в стране?



ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?  
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отсутствие заведений, которые соответствовали бы мои 

культурным нуждам
20 45,5 36,4 38,5 42,9 30,0 50,0 58,3

деятельность наших культурно-досуговых заведений на достаточно

низком уровне по своему содержанию и качеству
30,8 9,1 9,1 7,7 14,3 30,0 0 16,7

меня не устраивает профессиональный уровень руководителей и 

сотрудников культурно-досуговых заведений
0 27,3 9,1 7,7 7,1 ,0 0 16,7

помещения этих заведений не упорядочены и не комфортны 

высокие цены входных билетов
7,7 9,1 18,2 7,7 14,3 ,0 16,7 16,7

криминальное состояние в самом заведение или вокруг него 23,1 18,2 18,2 23,1 14,3 20,0 8,3 ,0

высокие цены входных билетов для посещения этих заведений 30,8 36,4 36,4 30,8 35,7 30,0 41,7 50,0

плохая работа транспорта в вечернее время 19,4 19,1 27,3 20,4 10,0 30,0 16,7 11,7

недостаток информации о работе культурно-досуговых заведений в 

нашем городе
,0 ,0 ,0 7,7 35,7 ,0 25,0 ,0

отсутствие свободного времени для посещения культурно-

досуговых заведений
23,1 27,3 36,4 15,4 35,7 60,0 25,0 16,7

Что мешает Вам 

посещать культурные 

заведения/мероприятия

чаще?



Какие проблемы работы культурно-досуговых учреждений и 

духовной жизни лично Вас волнуют больше всего?
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РАБОТА ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ

ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВО- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (МАГАЗИНЫ, …

ОТСУТСТВИЕ БАССЕЙНОВ

РАБОТА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ, СЕКЦИЙ, СТАДИОНОВ

ОТСУТСТВИЕ ЛЕДЯНЫХ КАТКОВ

ОТСУТСТВИЕ АТТРАКЦИОНОВ В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА

ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В …

ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ …

НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕГОРОДСКИХ ПРАЗДНИКАХ И …

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ВОЗРАСТНОГО, СЕМЕЙНОГО, МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО …

ОТСУТСТВИЕ ЗДАНИЯ ЦИРКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВЕЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

ОТСУТСТВИЕ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ЦЕНТРА



Тематическим 20,8

Интеркультурным 17,7

Привлекательным для туристов 28,1

Символом города 32,3

Каким Вы видите городской 

Центральный парк?



Какие новшества Вы предлагаете для организации 

активного отдыха в центральном парке? 

до18 лет 18 – 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет более 60 лет

создание закрытых зимних детских 
площадок

30 42,9 40 31,6 27,8 30

создание зооуголка 20 35,7 28 15,8 27,8 10

создание помещений для работы 
выставочных залов, клубов по 
интересам, конференц-залов

30 21,4 36 10,5 27,8 10

создание аллей этнических культур 0 21,4 20 21,1 22,2 60

создание зимнего спортивного зала 40 21,4 12 36,8 44,4 10

создание интеркультурного кафе 30 14,3 4 10,5 0 0

создание дискуссионного клуба, 
кинотеатра

0 7,1 4 5,3 5,6 0

открытие Wi-Fi zone 50 21,4 32 15,8 27,8 20

открытие кинотеатра под открытым 
небом

40 28,6 36 36,8 16,7 20

другое 0 0 0 21,1 0 0
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Откуда Вы получаете информацию о культурных событиях и 

организациях в городе?
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ИНТЕРНЕТ

РАДИО

БРОШЮРЫ, БУКЛЕТЫ

САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВИРТУАЛЬНОМУ 3D ТУРУ ПО 
ГОРОДУ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК



Что может способствовать улучшению осведомленности 

горожан о работе культурно-досуговых заведений в городе?



Проект 

«Культурное 

картирование города 

Мелитополя»

Результаты обработки данных, 

полученных в ходе проведения 

«World cafe»



№
п/п

Наименование Кодировка
Дата проведения/время 

проведения/длительность
Место проведения Целевая аудитория

Количество 
участников

1 World cafe
30.10.2012/14.00-17.00/

3часа
Кафе SMILE

Работники культуры
35

2 World cafe
06.11.2012/14.00-17.00/ 

3 часа
Кафе «SKY 

ROOM»

Студенты, представители 
студенческого самоуправления 
и молодежных общественных 
организаций, представители 

национально-культурных 
обществ, общественные 

организации, журналисты

42

3 World cafe
13.11.2012/13.00-16.00/

3 часа
Ночной клуб 

KORIZZA

Представители бизнеса, 
образования, СМИ, 

студенческая молодежь
49

МЕТОД ОБРАБОТКИ

Контент-анализ
Количественный (классификация слоев, Q-сортировка)
Качественный (тема, направленность, пространсво
темы)

ЗАДАННЫЙ ТИП ИСТОЧНИКА Письменный источник

ТИП СООБЩЕНИЙ Резюме

ЕДИНИЦА АНАЛИЗА Слово, словосочетание, тема, слой

ЕДИНИЦЫ СЧЕТА Смысловые единицы



1. З яких джерел Ви та Ваші знайомі дізнаєтесь

про культурне життя нашого міста?

СМИ; 18,92

Реклама; 

32,43

Власти и 

гос.учреждения; 

12,16

Сарафанное 

радио; 21,62

Интернет; 

13,51

Другое; 1,35
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1. З яких джерел Ви та Ваші знайомі дізнаєтесь про 

культурне життя нашого міста?



2. Що з культурного життя міста на Вашу думку є пріоритетним

для жителів міста?

Инфраструктура 
семейного и 

разновозрастного 
досуга; 14,86

Общегородские 
массовые 

мероприятия; 14,86

Спортивные 
мероприятия и 

инфраструктура; 13,51

Художественно-
культурные 

мероприятия; 24,32

Новые здания 
культурно-досуговой 

инфраструктуры; 
12,16

Парковая и 
«зеленая» 

инфраструктура; 
12,16

Инфраструктура 
«ночной» жизни ; 

2,70

Другое; 5,41



Построить здание
для театральных, 

оперных, 
музыкальных

представлений

Организация 
концертного зала 
для классической 

музики

Театр (отдельное 
здание)

Кинотеатры
Открытые 

кинотеатры
Оживить работу ДК 

«Октябрь»

ЗаГС ЦДЮТ 
Музей Великой 
Отечественной 

войны 



Возродить парк; Места для семейного досуга; 
Качественная реконструкция городского парка

Загородный комплекс для семейного досуга; 
Зона отдыха в лесопарке(организованная); 

Зона отдыха в лесопарке.

Создание зимнего сада

Возродить парк за 
стадионом 

(Спорткомплекс 
МЕМЗ)

Зоны отдыха по 
микрорайонам



Историческую часть 
города

Историческую часть 
Б.Хмельницкого

Историческую 
(геройского) здания ДК 
железнодорожников и 

музея

Гостиница 
«Мелитополь»

ДК «Октябрь»

Парк «Горького»

Парка ж/д

Городские скверы и 
создать новые

Зооуголок или создать 
зоопарк

пляж на Лесопарке

Детскую горку в 
парке (три уровня)

РЕСТАВРИРОВАТЬ



5. Які три речі я б змінив у місті найперше, щоб зробити його

придатнішим для життя та творчості?

Рекомендации по реорганизации системы 

общественно – городского транспорта

расширить сеть транспортных маршрутов на окраинах 
города;

больше общественного транспорта в часы пик 
(ночные маршрутки, троллейбусы)

реорганизовать систему общественно-
городского транспорта;

внедрение вело транспорта в 
общество;

улучшить дороги и нормальный 
общественный транспорты. 

Маршрутки без шансона;

формировать культуру поведения как 
маршрутчиков, так и пассажиров в 

транспорте;



Обсяг інформації дозволяє об'єктивно оцінити 
рівень культурно-дозвіллєвого обслуговування 
населення міста Мелітополя в співвідношенні з 
реальними потребами городян різних 
мікрорайонів.

Використання даної форми анкети при 
регулярних (наприклад, раз на рік) 
опитуваннях дозволить простежити
динаміку змін цього рівня і зробити
висновки про ефективність заходів
подолання «недоліків», що вживаються
органами управління культурою міста.



Отримані результати дають можливість
організаторам виявити найбільш дієві
механізми залучення населення в 
активну культурно-дозвільну
діяльність.

Результати дослідження можуть
бути використані державними
установами культури міста
Мелітополя для розробки чіткої
концепції співпраці влади з 
городянами



25,9
24,1

15,5
13,8

3,4 3,1

Для Вас Мелитополь – это:
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ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРАКТИКИ

«СУСПІЛЬНИЙ ПРОСТІР МЕЛІТОПОЛЯ КРІЗЬ 

ІНТЕРКУЛЬТУРНІ  ЛІНЗИ»

Центр соціологічних 

досліджень 

МДПУ ім.Б.Хмельницького

 Яке соціокультурне середовище Ви б обрали для власного проживання?

 Як Ви вважаєте, чи повинен місцевий бюджет виділяти більше коштів на підтримку національно-

культурних товариств, популяризації толерантності та  дружелюбності?

 Оцінить за п’ятибальної шкалою, які установи та організації міста найбільш впливають на консолідацію 

мелітопольської інтеркультурної громади?

 Яким чином на Вашу думку впливають місцеві інститути на підтримку толерантних мімжнаціональних

відносин у місті?

 Якою мірою Ви знайомі з діяльністю існуючих у нашому місті національно-культурних товариств?

 Чи організовує місто заходи в галузі культури, мистецтва та спорту, із залученням представників різних

етнічних спільнот?

 Як Ви вважаєте, чи збагачують духовно люди різних національностей Ваше місто?

 Чи розроблена в місті медіа-стратегія для поліпшення образу етнічних груп?

 Чи хотіли б Ви частіше спілкуватися в громадських місцях з представниками іншого етносу чи 

релігійного віросповідання?

 Чи існують у місті будівлі, місця відпочинку де можна зустріти людей різного етнічного походження чи 

різних релігійних вподобань (наприклад, міські площі, торговельні центри, кінотеатри, кафе тощо)?



1. Розвиток позитивного ставлення до різноманітності

2. Оцінка функцій міста через «міжкультурні лінзи»

3. Посередництво та вирішення конфліктів

4. Мови

5. Стратегія по відношенню до ЗМІ

6. Розробка міської міжнародної політики

7. Підхід, заснований на реальних даних

8. Підвищення міжкультурної інформованості

9. Гостинність по відношенню до новоприбулих

10. Управління процесами у міжкультурній сфері

Елементи 

міжкультурної стратеги Ради Європи

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ

Міжкультурна свідомість, освіта та міжкультурне 
спілкування

Соціально-економічний і  інформаційний 
менеджмент інтеркультурного розвитку міста та 
активізація громадської діяльності

Інтеркультурне планування й облаштування 
креативного міського простору 

Привітальна політика міста та культурно-духовні 
практики громади

Туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної
інтеграції

Елементи Плану міжкультурної 

інтеграції Мелітополя



КОМАНДА ПРОЕКТУ

by L. Afanas’yeva, A. Orlov lyudmila.csr@gmail.com

Виконавчий комітет 
Мелітопольської міської 

ради

Мелітопольська міська 
рада

Громадська організація
«Спілка національних

товариств»
Міжконфесійна рада

Громадська рада при 
Виконавчому комітеті

Мелітопольської міської
ради

Координаційна рада з 
питань розвитку малого 

та середнього 
підприємництва

Вищі навчальні заклади
Освітні установи й 

заклади

Мелітопольська міська
організація Червоного 

Хреста України

Засоби масової 
інформації

Творча інтелегенція Молодь, студентство

ГРОМАДА



РОБОТА КОМАНД

Збори в мерії

20 березня 2015 року

Розпорядження

Міського голови
№ 135 від 27.02.2015р.

by L. Afanas’yeva, A. Orlov lyudmila.csr@gmail.com



РОБОТА КОМАНД

МІЖКУЛЬТУРНА СВІДОМІСТЬ, ОСВІТА ТА 
МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ

АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ ПЛАНУВАННЯ Й 
ОБЛАШТУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МІСЬКОГО 
ПРОСТОРУ 

ПРИВІТАЛЬНА ПОЛІТИКА МІСТА ТА КУЛЬТУРНО-
ДУХОВНІ ПРАКТИКИ ГРОМАДИ

ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО  ЯК ЧИННИКИ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ   ІНТЕГРАЦІЇ

by L. Afanas’yeva, A. Orlov lyudmila.csr@gmail.com



РОБОТА КОМАНД

Основна ціль роботи

СПІЛЬНА МЕТА 

Плану міжкультурної інтеграції Мелітополя

by L. Afanas’yeva, A. Orlov

яку переслідували члени робочих 

груп з підготовки проекту Плану 

працювати разом заради подальшого розвитку 

міжкультурного Мелітополя, як міста-лідера мережі 

інтеркультурних міст в Україні, створюючи умови та 

нові можливості для динамічного, інклюзивного та 

по-справжньому міжкультурного суспільства за 

участі всіх жителів міста, незалежно від їх етнічного 

походження, віку, статі, конфесії чи рівня освіти

Членами робочих груп була визначена

реалізація моделі міжкультурної інтеграції 

як інноваційного чинника розвитку міста 

Мелітополя та складової частини процесу 

формування громадянського суспільства й 

консолідації української політичної нації

lyudmila.csr@gmail.com



Перше засідання ФОКУС-ГРУПИ

Що з інтеркультурного життя міста на Вашу думку є пріоритетним 
для жителів міста (виходячи з вашого напрямку роботи)?

Які культурні ресурси наявні в місті, а яких не 
вистачає(виходячи з вашого напрямку роботи) ?

Як ви особисто (або з професійної точки зору) можете 
посприяти розвитку інтеркультурного Мелітополя (виходячи 
з вашого напрямку роботи)?

Які три речі я б змінив у місті найперше, для 
інтеркультурного обміну, співпраці з іншими містами) 
(виходячи з вашого напрямку роботи)?

З ким перш за все, вам необхідно було б співпрацювати, щоб 
здійснити ці зміни у місті(виходячи з вашого напрямку роботи)? 

Які підводні камені можуть зустрітисяна шляху до міжкультурної 
інтеграції міста? Як можемо їх подолати? (виходячи з вашого 
напрямку роботи)

РОБОТА КОМАНД

by L. Afanas’yeva, A. Orlov lyudmila.csr@gmail.com



НАСТУПНІ ЗАСІДАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ КОЖНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТЕМИ

ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.

ОПЕРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 1.1. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.

ОПЕРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 2.1.  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ

РОБОТА КОМАНД

by L. Afanas’yeva, A. Orlov lyudmila.csr@gmail.com



Інтеграційна тема 1



Управління освіти
Мелітопольської

міської ради

Вищі навчальні заклади

Центр освіти дорослих
МДПУ ім. 

Б.Хмельницького

ГО "Мелітопольське
літературне об'єднання
ім. П.Ловецького «Літо» 

Відділ культури
Мелітопольської

міської ради

Громадська 
організація «Спілка 

національних 
товариств»

Робоча група

ЕКСПЕРТИ

Керівники робочої групи:

Єлісєєв Ігор Анатолійович – начальник управління освіти Мелітопольської

міської ради Запорізької області;

Молодиченко Валентин Вікторович - ректор Мелітопольського державного

педагогічного університету ім. Б. Хмельницького;

Стаценко Ганна Володимирівна - голова правління громадської організації

«Мелітопольська міська єврейська община»

Члени робочої групи:

1. Букрєєва Ірина Вікторівна - кандидат філософських наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

2. Глинська Людмила Федорівна - кандидат філософських наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

3. Ґудзь Віктор Васильович - кандидат історичних наук, професор

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

4. Демченко Галина Іванівна - провідний спеціаліст управління освіти

Мелітопольської міської ради;

5. Єфіменко Інна Сергіївна - директор Центральної бібліотечної системи

м.Мелітополь;

6. Ковпак Світлана Вікторівна - директор Мелітопольського навчально-

виховного комплексу №16 Мелітопольської міської ради Запорізької області;

7. Коржевнікова Алла Власівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач

МДПУ ім.Б.Хмельницького;

8. Мельник Світлана Володимирівна - директор Мелітопольської гімназії №19

Мелітопольської міської ради;

9. Митяй Зоя Олегівна - кандидат філологічнихнаук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

10. Муртазієв Ернест Гафарович - викладач-стажист кафедри математики і

фізики Мелітопольського державного педагогічного університету ім.

Б.Хмельницького;

11. Пачев Сергій Іванович - кандидат історичних наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

12. Прийма Сергій Миколайович - проректор з наукової роботи

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

13. Покуса Інна Миколаївна - заступник директора з науково-методичної роботи

спеціалізованої школи №23;

14. Ручка Лариса Олександрівна - методист методичного кабінету управління

освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області;

15. Солоненко Анатолій Миколайович - перший проректор Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького;

16. Тараненко Галина Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

17. Ченцов Олександр Миколайович - директор Малої академії наук учнівської

молоді Мелітопольської міської ради;

18. Ялпачик Софія Геліївна - член правління національно-культурного

караїмського товариство «Джамаат».



сприяння соціальній 

адаптації та 

громадянській 

інтеграції 

представників 

молодого покоління 

як активних, 

компетентних 

громадян

набуття знань, 

вмінь та навичок 

міжкультурної 

комунікації

розвиток основних 

системоутворюючи

х компонентів 

міжетнічної 

свідомості 

громадян

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ



Проекти

«Створення навчально-методичних засад 

формування у дітей навичок 

міжкультурної комунікації»

в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах 

Запорізької області на 2014-2019 роки

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Дизайн подарунків 

власними руками з 

елементами національної 

символіки

Сучасна мода з 

елементами 

національного декору



Інтеграційна тема 2



Органи місцевого 
самоврядуваання

Науковці

Бізнес спільнота

Громадська організація 
«Спілка національних 

товариств»

Координаційна рада з 
питань розвитку

малого та середнього
підприємництва

Засоби 
масової 

інформації

Громадська рада при 
Виконавчому комітеті 

Мелітопольської міської 
ради

Робоча група

ЕКСПЕРТИ

Керівники робочої групи:

Бойко Світлана Олександрівна - заступник міського голови з соціально-

гуманітарних питань;

Арабаджі Олена Семенівна - кандидат географічних наук, доцент, проректор

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

Козерятська Наталія Михайлівна - голова комітету з розвитку духовності, моралі,

культури, краєзнавства, туризму, благодійності та міжнаціональних відносин

громадської ради при виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради

Члени робочої групи:

1. Абрамович Анна Юріївна- головний редактор КП «ТРК-Мелітополь» Мелітопольської

міської ради;

2. Віслогузова Наталія Данилівна - член член правління національно-культурного

караїмського товариство «Джамаат»;

3. Григорович Олександра Валеріївна- начальник відділу муніципального

маркетингу та прогнозування управління стратегічного розвитку міста виконавчого

комітету Мелітопольської міської ради;

4. Демідова Альбіна Павлівна - заступник голови правління Мелітопольської

громадської організації «Російській Дім»;

5. Качура Анастасія Євгенівна- начальник управління стратегічного розвитку міста

виконавчого комітету Мелітопольської міської ради;

6. Левада Ольга Михайлівна- кандидат географічних наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

7. Лещенко Катерина Олександрівна – член громадської організації «Комітет

майбутнього. Солідарність і відповідальність»;

8. Макаров Юрій Сергійович- член правління національно-культурного

караїмського товариство «Джамаат»;

9. Попенко Ярослав Володимирович - кандидат історичних наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

10. Рудакова Ірина Володимирівна - перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради;

11. Самбур Марина Леонідівна - директор телерадіокомпанії «MTB-плюс»;

12. Сінделі Ірина Миколаївна- голова громадської ради при виконавчому комітеті

Мелітопольської міської ради;

13. Синицька Юлія Ігорівна - кореспондент КУ "Мелітопольська міськрайонна

газета "Новий день"

14. Троїцька Тамара Серафимівна - доктор філософських наук, професор

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

15. Фокарді Олексій Корадович - голова громадської організації «Комітет

майбутнього. Солідарність і відповідальність»;

16. Форис Анна Юріївна - редактор Інтернет-порталуnews.mspravka.info.



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

активізація соціальності
громадян у формуванні

розвиненого
громадянського
суспільства та в 

культурній і політичній
консолідації української

нації;

налагодження
соціального партнерства 

професійних та 
громадських організацій
і рухів, засобів масової

інформації, 
національних громад, 
бізнес-структур для 

формування
відповідальності за 

збереження і зміцнення
інтеркультурності

регіону;

використання етнічного
розмаїття як ресурсу 

економічного розвитку;

використання засобів
масової інформації як 

механізму
міжкультурного діалогу.



Проекти

вчений-геолог, доктор геолого-

мінералогічних наук натурфілософії, 

професор Йосип Танатар

ФІЛОСОФСЬКИЙ КЛУБ 

«КУЛЬТУРА ДІАЛОГУ»

ШКОЛА 

ТОЛЕРАНТНОСТІ 
на базі інтеркультурного

музею «Кале» 

ІСТОРИЧНІ 

НАЗВИ ВУЛИЦЬ



Проекти

ПРЕЗЕНТАЦІЯ-ЯРМАРОК 

ВИРОБІВ НАРОДНИХ 

ПРОМИСЛІВ

МЕДІАПРОЕКТИ 

ІНТЕРКУЛЬТУРНА 

КУХНЯ 



Проекти

МЕДІАПРОЕКТИ 

Інтеркультурний Мелітополь:

привітання з 8 березня від

дітей міста



Інтеграційна тема 3



культурної
політики и 

культурного 
развитку

науковці

художнього, 
прикладного, 

професійного й 
аматорського

мистецтва

арт-бізнесу

спорту

з роботи із
молоддю

Робоча група

Молодь міста

ЕКСПЕРТИ

Керівники робочої групи:

Кириленко Любов Володимирівна - начальник відділу культури Мелітопольської міської

ради;

Орлов Андрій Володимирович - кандидат філософських наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

Сорокін Олександр Володимирович - арт-директор рекламного агентства «Візард»

Члени робочої групи:

1. Бабаєва Наталія Олегівна - керівник молодіжного клубу громадської організації

«Мелітопольська міська єврейська община»

2. Глебова Наталя Іванівна - кандидат соціологічних наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

3. Губська Наталія Юріївна - начальник управління молоді та спорту Мелітопольської

міської ради

4. Денисюк Надія Михайлівна - голова правління громадської організації майстрів

декоративно-прикладного мистецтва «Надія»

5. Донець Ірина Федорівна - директор Центру дитячої та юнацької творчості

Мелітопольської міської ради

6. Єгорова Ольга Ігорівна - секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу

культури Мелітопольської міської ради

7. Іванова Наталя Анатоліївна - депутат Мелітопольської міської ради

8. Кардашов Володимир Миколайович - кандидат педагогічних наук, директор

Мелітопольської філії Київського університету реклами

9. Маслов Станіслав Андрійович - студент 3-го курсу спеціальності «соціологія»

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

10. Мирошниченко Галина Геннадіївна - голова правління громадської організації

«Мелітопольське національно-культурне караїмське товариство «Джамаат»

11. Науменко Людмила Миколаївна - член правління громадської організації

«Мелітопольське Україно-Польське культурно-просвітнє товариство «Полонія»

12. Плехун Роман Сергійович – креативний директор рекламного агентства «Візард»

13. Прохоренко Ксенія Андріївна - член громадської організації «Мелітопольська міська

єврейська община»

14. Сажнєв Михайло Леонідович - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського

педагогічного університету ім. Б.Хмельницького

15. Семікін Михайло Олександрович - кандидат філософських наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

16. Сердюк Валентина Вікторівна - керівник гуртків Центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

17. Сукач Артем Сергійович - студент 3-го курсу спеціальності «соціологія»

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького.



формування мережі атрактивних
місць з урахуванням історико-

культурного потенціалу на основі
визначеної єдиної системи

символів інтеркультурного бренду 
міста;

забезпечення можливостей для 
творчої самореалізації мешканців

різних вікових, соціальних та 
культурних груп, підтримку

місцевих культурних традицій, 
міжкультурного діалогу та розвитку

нових творчих ініціатив;

активізація міської громади як 
креативного ресурсу 

інтеркультурного міста; 

розвиток і просування проекту 

Меліто Парк;

реконструкція та розвиток мережі
локальних культурно-дозвіллєвих
та рекреаційних зон як простору 

обміну творчими ідеями та 
досвідом.

Пріоритетні напрямки



Проекти

Мелітополь – місто відкритих можливостей

М
Е

Л
ІТ

О
-П

А
Р

К

АФІША ІНТЕРКУЛЬТУНОГО МЕЛІТОПОЛЯ



Інтеграційна тема 4



Штаб по роботі з 
переселенцями

науковці

Управління
соціального

захисту
населення

Центр зайнятості

Мелітопольська міська
організація Червоного 

Хреста України

Міжконфесійна
рада

Релігійні громади

Громадська
організація «Спілка

національних
товариств»

Молодь, 
студенство

Робоча група

ЕКСПЕРТИ

Керівники робочої групи:

Фалько Наталя Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана

Хмельницького;

Троїцька Олена Михайлівна - кандидат філософських наук, доцент

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана

Хмельницького;

Брицин Михайло Васильович - пресвітер релігійної громади «Церква

Євангельських християн «Благодать»

Члени робочої групи:

1. Віслогузова Наталя Данилівна - член правління караїмської громади

«Джамаат», адміністратор центра «Кале»;

2. Гайденко Марія Олексіївна - студентка денної форми навчання спеціальності

«соціологія», Мелітопольського державного педагогічного університету ім.

Б.Хмельницького;

3. Гонсьор Адам Адамович - настоятель релігійної громади Успіння Пресвятої

Діви Марії римсько-католицької церкви (костьолу) м. Мелітополя Запорізької

області, Харківсько-Запорізької діє цезії;

4. Дем’яненко Анатолій Миколайович - представник християнської

харизматичної Церкви «Нове покоління»;

5. Журавльов Валентин Анатолійович - пастор Вільної церкви Євангельських

Християн «Джерело життя»;

6. Креницький Петро Адамович - настоятель релігійної громади Різдва

Пресвятої Богородиці Донецько-Харківського Екзархату Української греко-

католицької церкви в м. Мелітополі;

7. Мирошник Денис Васильович - Дзогген-община в м. Мелітополі;

8. Нємикін Анатолій Валерійович - пастор релігійної громади Апостольської

Християнської Церкви України «Слово Життя» міста Мелітополя Запорізької

області;

9. Протоієрей Максим (Смирнов) - благочинний церков міста Мелітополя

Української православної церкви;

10. Смагін Олександр Сергійович - голова релігійної громади свідомості Крішни

міста Мелітополь Запорізької області. консультант Міжнародного бюро миру в Женеві 
сенсей Дзюнсей Терасава



здійснення психологічного супроводу і 
надання методичної допомоги активістам, 

волонтерам, державним службовцям, з 
метою створення найбільш комфортних 

умов для людей, які опинилися в 
складній ситуації. 

розвиток новітніх практик толерантності, 
міжетнічного та міжконфесійного 

спілкування на основі загальнолюдських 
цінностей для продовження діалогу між 
представниками влади, конфесійними 

спільнотами, мешканцями міста та 
новоприбулими.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ



ПРОЕКТИ

Програми 
психологічної 

підтримки вимушених 
переселенців 

Програми соціально-психологічної 
допомоги особам, демобілізованим з 
лав Збройних Сил України, 
національної гвардії України, 
Прикордонної служби України, 
учасникам антитерористичної операції 
та їх сім’ям



ПРОЕКТИ

Міжконфесійні 
молитви (молебні) 



ПРОЕКТИ

Міжконфесійні 

круглі столи та свята



Інтеграційна тема 5:



«Спілка краєзнавців
Мелітопольщини»

Науковці

Бізнес спільнота

Мелітопольський 
краєзнавчий музей

ГО 
«Мелтуркласт»

Мелітопольський
клуб туризму 

«Дельта

Спілка сприяння розвитку
сільського зеленого туризму 

в Україні

Громадська організація
«Спілка національних

товариств»

Туристичні 
підприємства

Приазовський
національний

природний парк

Робоча група

ЕКСПЕРТИ

Керівники робочої групи:

Ібрагімова Лейла Різаївна - директор Мелітопольського міського краєзнавчого музею;

Арсененко Ірина Анатоліївна - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського державного

педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

Харченко Віктор Кузьмич - голова правління туристичного кластеру Мелітопольщини

«Мелтуркласт».

Члени робочої групи:

1. Байтеряков Олег Зуфарович - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

2. Марченко Оксана Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

3. Донченко Лариса Михайлівна - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

4. Донець Ірина Анатоліївна - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

5. Барабоха Наталя Миколаївна - завідувач наукового відділу Приазовського

національного природного парку;

6. Бернага Наталія Юріївна - голова правління громадської організації Запорізького

обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

7. Беца Оксана Миколаївна - науковий співробітник Мелітопольського міського

краєзнавчого музею;

8. Єрмак Валентина Андріївна - господар агросадиби «Гостини у Валентини»;

9. Ібрагімова Зарема Ісмаіловна - молодший науковий співробітник Мелітопольського

міського краєзнавчого музею;

10. Кара Поліна Олексіївна - головний спеціаліст відділу муніципального маркетингу та

прогнозування управління стратегічного розвитку міста, секретар робочої групи по

створенню проектної розробки міської моделі міжкультурної інтеграції «План

міжкультурної інтеграції м. Мелітополь на 2015-2020 рр.»;

11. Красько Наталія Сергіївна - член правління громадської організації «Мелітопольське

товариство болгарської культури «Балкани»;

12. МаргарянМарінеЛьоваівна - молодіжна організація "Вірменське товариство "Масіс"

13. Різник Володимир Іванович - голова правління громадської організації «Спілка

краєзнавців Мелітопольщини»;

14. Сорокіна Цвєтана Володимирівна - лаборант Мелітопольського державного

педагогічного університету ім. Б. Хмельницького;

15. Суханова Євгенія Вячеславівна - молодший науковий співробітник Мелітопольського

міського краєзнавчого музею;

16. Топалова Олеся Іллівна - президент громадської організації Мелітопольський клуб

туризму «Дельта»;

17. Фоміна Ольга Олександрівна - молодший науковий співробітник Мелітопольського

міського краєзнавчого музею.



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

покращення якості й асортименту туристичних послуг, 

розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів 

інтеркультурної спрямованості;

здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності 

з метою підтримки в’їзного та внутрішнього туризму;

використання краєзнавчого й туристичного потенціалу для 

інтеркультурного розвитку міста; 

визначення перспектив подальшого розвитку туризму та 

краєзнавства в інтеркультурному місті.
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ

by L. Afanas’yeva, A. Orlov

Рішення сесії

Мелітопольської міської ради
VI-68 скликання за 2015 рік



Ксенія Рубікондо-Хованова

«Скоріше всього, на цій зустрічі будуть затверджені нові 

нормативні документи для роботи української мережі 

(структура, домовленості, і т.д.)»

«Я дуже вдячна всім моїм Українським і Європейським 

колегам  що вони проявили такий щирий ентузіазм до 

співпраці,  до допомоги українським містам, і змогли донести 

також і мої думки, ідеї, наші спільні напрацьовані результати 

до присутніх на зустрічі» 

«Ми всі сподіваємося що нова хвиля інтеркультурності 

почнеться саме зараз в Україні, з ефективними методами 

роботи і управління мережею українських міст. 

І я дійсно з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч, 

яка є заздалегідь запланована»

by L. Afanas’yeva, A. Orlov
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СОЦІОЛОГІЯ IN ACTION



Дякуємо за увагу!

by L. Afanas’yeva, A. Orlov


