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ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ ТА ПОКРАЩЕННЯ

Основоположна практика становить практику, якої менторська програма повинна 

дотримуватись, щоб відповідати стандарту. Два критерії використовуються для визначення 

того, чи варто практику розглядати як основоположну: 1) наявність доказу, що практика 

пов’язана з ефективними відносинами менторства, і 2) практика покликана захищати безпеку 

підопічних протягом усієї програми.

Покращення – це практика (не обов’язкова для реалізації програмою) для досягнення 

відповідності програми стандарту, яка не відповідає вище описаним критеріям для 

основоположної практики, проте ці критерії визнаються перспективними, інноваційними 

та корисними для менторських програм. Головними джерелами основоположної практики 

виступали рекомендації тих осіб, які проводили дослідження в інших галузях, пов’язаних з 

менторством , таких як соціальна робота, клінічна психологія, волонтерство та позитивний 

розвиток молоді. 

Обґрунтування та винятки
Детальне обґрунтування надається для підтримки включення кожної практики в якості 

основоположної. Для багатьох основоположних практик обґрунтування також включає 

огляд наукових даних для цієї практики. Винятки з основоположної практики також описані. 

Більшість виключень характерні для програмних моделей, які відрізняються від традиційних 

на громадських засадах менторських програм молоді, а саме – менторські програми для шкіл 

чи інших закладів.

ОГЛЯД ЕЛЕМЕНТІВ У РІЗНИХ ТИПАХ ПРОГРАМ

У цьому четвертому виданні немає двох програм, які будуть розглядати основоположні практики 

і покращення у цілком однаковий спосіб. Часто, місце або суспільна група, на яку націлена 

програма, впливатиме на те, як програма розглядає реалізацію кожної основоположної 

практики, і на важливість різних практик. Наступні приклади демонструють, як програми 

різних видів можуть мати різні ключові положення та акценти:

• Шкільна програма , яка надає підтримку при переході від початкової до  середньої 

ланки, може концентруватися на основоположній  практиці та покращеннях через 

проведення  по підбору пари так, щоб ментори готові були надати повноцінну пораду 

і не втрачали б свою пильність через стрес даним переходом для підопічних. Також 

ця програма  покликана звернути особливу увагу на забезпечення завершення 

відносин з позитивним результатом, не не викликаючи ізольованості від школи.

• Менторська програма для старшокласників щодо пошуку роботи та стажування  

може надати  рекомендації стосовно моніторингу та підтримки пари ментора 

і підопічного, особливо при перевірці керівників робочих об’єктів або інших 

третіх осіб, які можуть допомогти визначити пари, що переживають труднощі. 

Цією програмою може зацікавитись ініціативна молодь з метою навчити 

підопічних, як визначити майбутніх менторів, вступаючи в робочий колектив. 

• Менторська програма для молоді, яка виходить з під-опіки, може відповідати 

основоположним практикам щодо підбору ментора. Щоб краще визначити менторів, 

які будуть твердо триматися у критичній ситуації виходу підопічних з-під опіки, можна  

зробити акцент на певних суворих практиках перевірки для гарантування своїм 

підопічним безпеки та того, що вони не відчуватимуть додаткових зловживань або 

травми з боку некваліфікованих менторів.
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• Групова менторська програма для хлопців, які під загрозою відрахування із середньої 

школи, може ретельно розглянути, як створюються групи (підбір та ініціювання) та як 

досвід окремих учасників буде контролюватися та підтримуватися,  бо це саме те, що 

може бути упущено у груповій моделі. Вони можуть також розглянути основоположні 

практики, що застосовуються при завершенні відносин, оскільки групова динаміка 

може зробити завершення відносин більш складним (один ментор або підопічний 

покидає групу, кілька учасників покидають групу одночасно, групи переформовуються 

тощо).

Існує безліч варіантів, як різні програми матимуть вагу у цих стандартах. Ми заохочуємо 

учасників програми ставитися неупереджено до фактичних даних та порад у цьому виданні і 

думати творчо про те, як вони можуть відповідати цим практикам або змінити ці практики для 

оптимальної ефективності в своїх виняткових.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ВАШІЙ ПРОГРАМІ

Одна з найбільших переваг менторства – це різноманітність програм та закладів, в яких 

наставники працюють разом з молоддю. Оскільки елементи вперше були розроблені у 1990 

році, менторство виросло з рівня громад до такого, що надається у різних умовах та закладах 

(наприклад, школи, клуби, лікарняні установи, онлайн) та у різноманітних формах (наприклад, 

групи молоді, що працюють з одним або декількома менторами; кілька дорослих, які працюють 

з молоддю; ментор-підопічний, що працює в умовах групи). Багато в чому кожна програма 

унікальна, бо може перетворити розробку керівних принципів, які будуть застосовуватися 

глобально, у виклик, - як ми спробували продемонструвати тут.

При створенні цього видання, ми, в першу чергу, розглядали потреби пар менторів та 

ставлення  підопічних один до одного, що працюють на основі громад або у певних місцях. Ми 

визнаємо, що варто добре подумати про те, як програми з різними структурами або моделями 

краще застосувати до своїх послуг. Це буде особливо актуально для менторських заходів, 

які впроваджені в рамках більш широких програм розвитку молоді або навіть клінічних 

послуг. (Див. бокову колонку для прикладів, як різні види програм можуть підкреслити різні 

аспекти елементів.) Ми намагаємося з’ясувати  деякі з цих нюансів в розділах Обгрунтування 

і Виключення, надаючи додаткову інформацію про те, як відповідати цим стандартам в різних 

типах програм і коли певна основоположна практика чи покращення може мати виключення.

У цьому і виданні, при розгляді принципів у цьому виданні ми рекомендуємо ретельно думати 

про теорію зміни програми і логічну модель, яка формує їхні дії та наслідки. Зверніть увагу на 

«Критичну важливість теорії змін» для отримання додаткової інформації про основи побудови 

успішної програми.

Незалежно від моделі Вашої програми і місця при використанні керівних принципів у цьому 

виданні, ми рекомендуємо Вам поставити наступні питання:

• Що нам потрібно змінити у нашій програмі, щоб відповідати вимогам конкретної 

основоположної практики?

• Чи принесе користь та підвищить безпеку учасника конкретне покращення?

• Скільки зусиль треба докласти для зміни практики? Чи це можливо або, навіть, бажано 

для нашої програми?

• Як обґрунтувати зацікавленій стороні в нашій програмі, що ми не можемо відповідати 

вимогам основоположної практики або виконати покращення, як?

Оскільки  ми вважаємо, що ця основоположна практика та покращення є ідеальною програмою 

на основі останніх досліджень та практичного досвіду, ми все – таки визнаємо , що у цій 

сфері є місце для. Ми наполегливо рекомендуємо менторським програмам використовувати 
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інноваційні і творчі методи, оцінюючи ефективність цих нових підходів, що є наслідком 

даного процесу. У цьому виданні є багато нових керівних принципів. Працюючи у цій сфері, 

яка  постійно розвивається, МЕНТОР продовжуватиме оновлювати і переглядати ці елементи, 

коли нова інформація і дослідження стануть доступними.

СУТТЄВА ВАЖЛИВІСТЬ ТЕОРІЇ ЗМІН

Якщо існує одна «найкраща практика», яка охоплює майже всі поради та інформацію на основі 

досліджень у четвертому виданні, то кожна менторська програма повинна мати теорію змін,яка 

пояснює, як менторські послуги, а також заходи, в яких беруть участь ментор та підопічний, 

приведуть до бажаних результатів на рівні учасника та на рівні спільноти/ установи. Добра  

теорія змін повинна:

• Пояснювати, як робота програми покликана приносити зміни, а також інші зовнішні 

фактори, що впливають на ефективність програми.

• Демонструвати, як програма через роботу ментора досягає значних та вагомих 

результатів.

• Опиратися на дослідження і теорії, ілюструючи обґрунтованість дизайну програми і 

відповідність сервісу  місцевим потребам, контексту і обставинам.

МЕНТОР добре  відчуває, що кожна менторська програма повинна мати у своєму розпорядженні 

основне завдання на проект, оскільки це суттєво впливає на кожне рішення, прийняте 

програмою для руху вперед (саме тому це включено у розділ планування та проектування 

програми, що починається на сторінці 77). 

Логічна модель може в подальшому ілюструвати цю дію, показуючи внесок і віддачу, 

короткострокові і довгострокові результати, отримані внаслідок  реалізації програми. Графічно 

ці типи графічних надання послуг програми і результатів можуть бути особливо корисні у 

спілкуванні з зацікавленими сторонами або в інтересах фінансування. 

Ваша теорія змін відіграватиме важливу роль у визначенні того, яким чином основоположні 

практики і покращення елементів будуть застосовуватися у Вашій програмі. Жодна програма 

не відповідає усім практикам, що рекомендуються в цьому виданні, але чітке розуміння Вашої 

теорії змін допоможе вам у визначенні того, коли конкретні методи застосовуються у вашій 

програмі та у визначенні рівня зусиль і нюансів, необхідних для Вашої програми, щоб досягти 

передбачуваного результату.

Отже, в процесі читання даних рекомендованих практик, подумайте, наскільки важливою 

є кожна з тих, яку ваша програма намагається досягти. Усі ці основоположні практики 

і покращення базуються на відповідних наукових дослідженнях, практичному досвіді і 

принципах безпеки молоді. Але тільки Ви можете визначити, яким чином  вони можуть 

вплинути на досягнення цілей і результатів Вашої програми.
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СТАНДАРТ 1

РЕКРУТИНГ

Набрати відповідних менторів та їх підопічних за допомогою реально наведених цілей 

програми та очікуваних результатів.

*Основоположні практики та покращення, позначені зірочкою, показують нові або суттєво 

змінені практики з третього видання. Менторським програмам рекомендується надати 

однакову можливість розглянути реалізації усіх основоположних практик, перерахованих у 

даному стандарті.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ
НАБІР МЕНТОРА
B.1.1 Програма бере участь у стратегії набору, що реально надає переваги, практику, 

підтримкута проблеми менторства у програмі.

B.1.2 * Програма використовує стратегії набору, що створюють позитивне ставлення та емоції 

щодо менторства.

B.1.3 * Програма набирає менторів, чиї навики, мотивації та досвід найкращим чином 

відповідають цілям і структурі програми.

B.1.4 * Програма заохочує менторів допомагати у наборі, надаючи їм перевагу запитувати у 

знайомих, які відповідають кваліфікаційним критеріям програми, чи бажають останні бути 

менторами.

B.1.5 * Програма навчає та закликає підопічних виявляти і залучати відповідних менторів для 

себе у доречних ситуаціях.

ПІДОПІЧНИЙ І РЕКРУТИНГ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНІВ

B.1.6 * Програма бере участь у стратегіях набору, що реально надають переваги, практику, 

підтримкута проблеми менторства у програмі.

B.1.7 Програма набирає підопічних, чиї потреби найбільш відповідають наданим програмою 

послугам.

ПОКРАЩЕННЯ
НАБІР МЕНТОРА
Е.1.1 * Програма інформує менторів про те, яку користь може принести їм менторство та 

волонтерство.

Е.1.2 Програма має загальнодоступну заяву у письмовій формі з кваліфікаційними критеріями 

для менторів у програмі.

Е.1.3 * Програма використовує на постійній основі різноманітні стратегії набору менторів 

(наприклад, прямі запити, соціальні медіа, традиційні методи масової комунікації, презентації, 

набір ментора за допомогою рекомендацій інших).

РЕКРУТИНГ ПІДОПІЧНОГО І БАТЬКІВ АБО ОПІКУНІВ
Е.1.4 Програма має загальнодоступну заяву у письмовій формі з критеріями прийнятності для 

підопічних у програмі.

E.1.5 * Програма заохочує своїх підопічних залучати своїх знайомих, чиї потреби відповідають 

наданим програмою послугам, якщо це доцільно.

ОБГРУНТУВАННЯ

Більшість менторів, які працюють з молоддю, є волонтерами, що безпосередньо залучаються  

менторськими програмами. В основному, доступна невелика кількість емпіричних досліджень 
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щодо інструкції з питань набору ментора для менторських програм у той час, як дослідження 

з волонтерської діяльності та некомерційних організацій робить значний внесок у розумінні 

ефективних засобів залучення та утримання волонтерів. Таким чином, розділ обґрунтування 

даного стандарту багато в чому покладається на цей широкий обсяг досліджень. Дані, що є 

найбільш важливими для обґрунтування практики залучення ментора, походять з дослідження 

щодо набору волонтерів для роботи з організаціями чи на заходах, де довгостроковість або 

тривалість служби має велике значення. Дослідницька література з набору менторів та 

волонтерів становить значну частину ресурсів для забезпечення інструкцій та рекомендацій з 

надання допомоги менторським програмам у залученні ефективної практики набору менторів. 

Менторські програми повинні мати письмовий план набору менторів, включаючи всі методики 

і процедури, що використовуються для реалізації основоположної практики (та відповідної 

практики покращення), включених до стандарту рекрутингу.

НАБІР МЕНТОРІВ

Зміст матеріалів щодо набору менторів

Зміст повідомлень, внесених у матеріали щодо набору менторів, може мати прямий ефект та 

успіх маркетингової кампанії. Наприклад, повідомлення щодо набору менторів, які є неточними, 

такими, що вводять в оману, або в яких відсутня ключова інформація, можуть привести до 

короткострокового успіху в процесі набору менторів, а в довгостроковій перспективі – до 

провалу. Вплив повідомлень можна побачити, досліджуючи фактори, пов’язані з невдалими 

менторськими відносинами. Наприклад, невиправдані очікування менторів можуть сприяти 

більш ранньому, ніж передбачалося, закінченню менторських відносин. Таким чином, для 

менторських програм важливо реально описувати вимоги, заохочення і проблеми менторства 

на етапі набору (В.1.1). 

Коли очікувані результати не виправдалися або прийняли іншу форму, ніж передбачалося  

спочатку, ментори можуть вирішити, що дані відносини не задовільняють їхні потреби або 

ментори можуть сумніватися в своїй ефективності чи спроможності, і, як наслідок, можуть 

достроково закінчити відносини. При наборі потенційних менторів для менторських програм 

важливо визначити реальні можливості менторських відносин і досягнень. З практичної точки 

зору, один із способів становити реальні очікування для потенційного ментора – це надати 

йому кваліфікаційні вимоги у письмовому вигляді, як запропоновано у покращеннях (Е.1.4).

Найбільш поширеними перешкодами на шляху до волонтерства є недостатня кількість часу, 

відсутність інтересу і проблеми зі здоров’ям. Цілком очевидно, що майже нічого неможливо 

зробити, щоб мотивувати волонтерів стати менторами, коли вони зайняті, незацікавлені 

або мають проблеми зі здоров’ям. Однак, попередній розгляд практичних перешкод або 

занепокоєнь потенційних менторів таких, як обмеження у  часі, може допомогти подолати 

дані перешкоди. Впровадження інноваційних менторських моделей , таких як електронне 

менторство; змістовно орієнтовані, короткострокові програми; або локально орієнтовані 

підходи можуть стати стратегіями, які будуть безпосередньо вирішувати проблеми обмеження 

часу та потенційно збільшувати волонтерство.

При наборі потенційних менторів для менторських програм важливо встановити реальні 
очікування щодо менторських відносин і чого  можна досягти.

Маркетингові матеріали також можуть бути розроблені для вирішення інших практичних 

проблем волонтерів, наприклад, чи нестимуть вони  особисті затрати у менторстві, беручи 

до уваги географічну відстань у процесі менторства та пояснюючи час, що буде витрачатися 

на дорогу від ментора до підопічного чи до місця менторства, а також розглядати будь-які 
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занепокоєння волонтерів щодо безпеки, що може виникати у процесі діяльності. Дана 

інформація може допомогти встановити реальні позитивні очікування щодо вибору менторства 

на добровільних засадах. Оскільки обмеження у часі є загальною перешкодою у волонтерстві, 

менторська програма повинна вжити певних заходів для вирішення даної проблеми з метою 

успішного залучення потенційних менторів. Перешкоди для нових менторів повинні бути 

знижені так, щоб потенційні волонтери вважали, що процес вступу до менторської організації 

є легким та що вони зможуть поєднати  менторство з іншими видами діяльності у своєму 

графіку. 

Люди можуть бути більш зацікавлені у конкретній волонтерській діяльності або можливості, 

знаючи, що вони отримують відповідну підготовку та підтримку, що допоможе їм бути 

ефективними в якості волонтерів. В цьому випадку матеріали щодо набору менторів повинні 

інформувати останніх, що вони мають або можуть отримати основні навики, необхідні для 

ефективної діяльності. Вони також повинні бути проінформовані, що  отримають належну 

підготовку і підтримку з боку менторської програми, щоб відчувати себе готовими почати 

відносини та бути ефективними в якості ментора.

Дії по рекрутингу менторів можуть бути більш успішними, якщо вони дізнаються, яким чином 

менторство і волонтерство може бути корисним для них. (Е.1.1). Одна з загальноприйнятих 

переваг волонтерства – це покращене психологічне та поведінкове благополуччя. Крім того, 

менторство надає інші переваги, в тому числі приємну співпрацю  з підопічними, почуття 

задоволення і реалізації себе в якості ментора, отримання можливості професійного розвитку 

як шляхом отримання професійної підготовки ментора, так і допомагаючи своїм молодшим 

протеже.

Хоча це не стосується усіх волонтерів, проте опис менторства як веселої і радісної діяльності, 

а також рекламування можливостей, наданих менторською програмою, зокрема, доступу до 

екскурсій, культурних та спортивних заходів, щорічні церемонії нагород, а також можливості 

визнання можуть збільшити інтерес осіб займатися волонтерською діяльністю (В.1.2).

Визначені шість загальних мотивацій для волонтерства, в тому числі розвиток і вдосконалення 

своєї кар’єри, розширення і збагачення свого особистого світогляду, відповідність нормам 

авторитетних людей, втеча від негативних почуттів, набуття нових навиків і здібностей, 

які рідко використовуються, та вираження цінностей, пов’язаних з альтруїстичним 

переконаннями. Вважається, що ментори дуже мотивовані до набуття нових навиків через 

практичний досвід роботи з молоддю, а також за рахунок задоволення своїх альтруїстичних 

цілей, відчуваючи радість  від розвитку  своїх підопічних. Маркетингові матеріали можуть 

зображати аспекти менторства корисними і такими, що приносять задоволення (В.1.2, 

В.1.3). Крім  того, дії по рекуртингу менторів можуть бути покращені шляхом адаптації змісту 

рекрутингових повідомлень до мотивації потенційних волонтерів. За даними мотивації вони, 

вони  часто мають різні мотивації, тому вважається,  що маркетингові повідомлення можуть 

бути успішнішими, коли налічують більше ніж одну мету, щоб бути ментором.

В загальному, мотивації стати волонтером і, зокрема, стати ментором, можуть варіюватися 

в залежності від віку, статі, культури та інших факторів. Наприклад,  люди середнього  та 

старшого віку і жінки можуть бути більш мотивованими займатися волонтерською діяльністю з 

соціальних причин (наприклад, волонтерство цінне і важливе для їхніх друзів, які також можуть 

бути волонтерами), ніж молодші волонтери. Молоді люди можуть бути більш мотивованими 

займатися волонтерською діяльністю завдяки альтруїзму або допомозі іншим та можливості 

для особистого розвитку. Варто відзначити, що навіть, якщо повідомлення відповідають 

цінностям та можуть покращити успіх рекрутингу, утримання ментора не може залежати від 

відповідності менторства початковим мотиваціям ментора, хоча вони отримують користь від 

передбачуваних менторських відносин. 
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Менторські програми повинні базуватися на їхній позитивній репутації та іміджеві для 
сприяння менторству як переконливій і корисній волонтерській діяльності.

Імідж та репутація благодійних або некомерційних організацій є також важливими факторами, 

пов’язаних із залученням волонтерів (В.1.2). Багато некомерційних організацій непрямо 

конкурують за час і увагу волонтерів, таким чином, маючи сильний, позитивний, імідж та 

репутацію в суспільстві, можна зробити вагомий внесок у дії по рекрутингу менторів і діяльність 

менторської організації. Менторські програми повинні базуватися на їхній позитивній репутації  

для сприяння менторству як переконливій і корисній волонтерській діяльності.  Окрім  того, 

набір менторів і утримання  їх можуть бути покращені, якщо вони поділяють основні цілі і  

переконання, організації, і вважаються  такими, що надають високий рівень мотивації для 

співробітників. Варто заохочувати менторські організації повідомляти широкій громадськості 

та потенційним менторам про свою місію, щоб викликати інтерес і прихильність.

Дослідження з набору волонтерів показує, що, окрім прозорості і великої кількості матеріалу 

щодо набору менторів може мати важливе значення для залучення відданих і надійних 

менторів (В.1.2). Позитивні емоційні очікування передбачають наполегливість волонтерів та 

припускають, що, показуючи  менторство як діяльність, що приносить задоволення та заохочує, 

можна вдосконалити залучення менторів та їх утримання.

Цільові аудиторії по набору менторів

Не усі  менторські організації можуть дозволити собі витрачати час і кошти на перевірку 

великої кількості невідповідних заявників. Тому матеріали по набору менторів повинні бути 

розроблені таким чином, щоб привернути увагу і залучити відповідні цільові аудиторії, чиї 

навики і мотивації найкраще відповідають цілям і структурі менторської  програми (B.1.3). 

Дана інформація щодо кваліфікаційних критеріїв менторів повинна бути чітко сформульована 

та публічно повідомлена, щоб уникнути непорозумінь зі сторони менторів, і оптимально 

використовуватися для збалансування робочого часу та дій, пов’язаних з діяльністю по 

рекрутингу (E.1.2). Особливо важливо для короткострокових менторських програм визначити 

для себе, а потім публічно,  свою бажану цільову аудиторію менторів, тому що волонтерство 

дорослих,  для цих типів програм може бути не особливо присвячене місії програми в 

довгостроковій перспективі. Навпаки, потенційні ментори можуть бути зацікавлені в програмі, 

але мати більш сконцентрований інтерес до знань конкретної інформації про діяльність, яку 

вони будуть виконувати в якості волонтера.

Матеріали по набору менторів повинні бути розроблені таким чином, щоб привернути увагу 
і залучити відповідні цільові аудиторії, чиї навики і мотивації найкраще  відповідають цілям 
і структурі менторської програми.

Деякі менторські програми спрямовані на дуже конкретні групи молоді (наприклад, діти 

ув’язнених, діти, яким важко дається навчання, або з синдромом дефіциту уваги) і шукають 

менторів з особливими спеціальними знаннями або досвідом, пов’язаним з характерними 

ознаками певного населення. Рекрутинг менторів, які раніше мали або на даний час мають 

подібний досвід щодо підопічного населення, може призвести до розвитку тіснішого зв’язку 

між підопічними та ментором, якого вони вважають схожим до  них самих. Такі ментори можуть 

слугувати «надійними посланцями» інформації та підтримки.

Деякі вікові групи волонтерів можуть краще підходити в якості менторів, ніж інші. Наприклад, 

молодь більше підходить студентам, які, ймовірно, будуть більш близькими, ніж підопічні 

зі старшими менторами. Зміна життєвих обставини, академічний тиск, і, в загальному, 
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напружений графік можуть зробити  важчими для студентів виконання їхніх зобов’язань у 

менторських відносинах. Таким чином, менторські програми можуть забажати зменшити 

рекрутинг студентів в якості менторів, особливо,  коли мова йде про тривалість контакту між 

ментором і підопічним.

Важливість ролі ментора може бути оприлюднена для широкого кола суспільних груп,  
таких як релігійні та громадські організації.

До того ж деякі категорії осіб більш схильні до волонтерства, ніж інші групи населення, і 

програми можуть орієнтуватися на них. Наприклад, опитування волонтерів показують, що 

одружені або люди у цивільному шлюбі, освічені люди з більшими доходами, а також  молодші 

та старші люди з неповною зайнятістю більш схильні до волонтерства, ніж неодружені та  

люди пенсійного віку або особи середнього віку з повною зайнятістю. Крім того, відповідно 

до великого національного опитування, більш ймовірно, що волонтерами будуть освічені та 

багаті громадяни, які мають власне житло, а не іммігранти. Менторські програми можуть 

орієнтуватися на ці групи населення для того, щоб швидко набирати волонтерів, і, ймовірно,  

доведеться знизити перешкоди  для менторів для цільових груп населення, які менш схильні 

до волонтерства.

Методи набору менторів

Спостерігається, що менторські програми часто є невдалими та зіштовхуються  з багатьма 

проблемами, коли намагаються залучити нових  менторів. За даними досліджень  з рекрутингу 

волонтерів,  існують  рекомендації щодо  підвищення ефективності стратегій набору. Зокрема, 

три стратегії можуть допомогти менторським програмам збільшити кількість  потенційних 

менторів.

По-перше, волонтерство  зростає, коли людей безпосередньо просять взяти  участь у 

волонтерській діяльності їхні знайомі. Ці види особистих зв’язків сприяють позитивному 

погляду на організацію і волонтерську діяльність. Цей зв’язок, встановлений для ефективності 

у сфері працевлаштування, може також широко застосовуватися при наборі  менторів. У 

якісному нерецензованому дослідженні щодо набору менторів, було наведено приклад усного 

безпосереднього набору як найбільш ефективної стратегії рекрутингу. Менторів можуть 

попросити допомогти і навчити використовувати усний безпосередній метод рекрутингу, щоб 

допомогти їхній програмі збільшити кількість  відповідних та перспективних менторів, що 

відповідають  критеріям  відбору. З того часу, як ментори успішно беруть участь в менторській 

програмі, їх можуть заохотити бути амбасадорами програми з людьми, яких вони знають і яким 

довіряють (В.1.4). Важливо надати ресурси особам, що займаються рекрутингом  менторів, з 

метою допомоги  їм  у діях по залученню менторів таким чином, щоб повідомлення містили 

суттєву та чітку інформацію про менторську програму і досвід (В.1.1).

Усний безпосередній метод рекрутингу також допомагає волонтерам відігравати  певну роль і 

займати особливе місце у їхній менторській організації. Коли дії  ментора стають невід’ємною 

частиною сприйняття волонтерами самих себе, це допомагає швидко залучити потенційних 

волонтерів і збільшує їхню прихильність до волонтерської організації та досвіду. Менторська 

організація може сприяти баченню себе в якості ментора декількома способами, починаючи з 

дій по організації рекрутингу. Одним із способів рекламування важливості ролі ментора може 

бути пряме повідомлення про це в маркетингових матеріалах. Крім того,  важливе значення 

ролі ментора може бути оприлюднено для широкого кола суспільних груп,  таких як релігійні 

та громадські організації. Таким чином, менторська програма може сприяти менторству, щоб 

зробити останнє нормальною і очікуваною частиною членства в суспільних групах, і залученню 

більшої кількості волонтерів.
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Прагнучи інтегрувати менторство в культуру і норми суспільної групи, варто застерегти від 

створення культури «обов’язкового волонтерства». Існує потенційний ризик, що  примусова 

стратегія може привести до негативних наслідків деяких груп менторів. Нав’язаний  ззовні 

мотив стати ментором може заважати розвитку особистості волонтера, що є критично 

важливим у збереженні внутрішніх мотивацій волонтерів. Іншими словами, добровільний вибір 

стати волонтером у порівнянні з обов’язком  може мати довгострокові позитивні наслідки для 

менторської служби. Варто зазначити , що не завжди обов’язок стати волонтером асоціюється 

з негативними результатами. Наприклад, примусові громадські роботи до  підлітків,  пов’язані 

з численними позитивними результатами у поведінці та навчанні. До того ж, обов’язкове 

волонтерство може бути корисним при наборі мотивованих зі сторони волонтерів, надаючи їм 

зовнішнє заохочення за волонтерство.

По-друге, дослідження пропонує інший практичний метод або стратегію для дій по рекрутингу 

менторів, суть якого полягає у навчанні підопічних та їх подальшому вмінні виявляти та 

залучати відповідних менторів для програми та їхнього життя (В.1.5). Цей метод іноді називають 

«менторством за ініціативою молоді».  Він  може добре підходити для залучення менторів, коли 

молодь готується до виходу з-під опіки при досягненні певного віку. У цей вразливий період 

життя підлітки і надалі потребують підтримки, поради, спілкування і дружби з дорослим, які 

про них піклуються. Однак багато менторських програм закінчуються при досягненні дитиною 

18 років, віку, коли прийомна молодь може найбільше потребувати підтримки ментора в 

процесі їхнього переходу до дорослого життя.

Дорослі повинні бачити оголошення організації або програми на постійній основі  декілька 
разів, перш,  ніж вони вирішать стати ментором.

По-третє, хоча це може здатися очевидним, все більше доказів свідчить про те, що менторським 

програмам варто використовувати більше ніж один метод набору менторів і що потенційні 

ментори повинні отримувати повідомлення по рекрутингу по декілька разів (Е.1.3). Дорослі 

повинні бачити оголошення організації або програми на постійній  основі  декілька разів, 

перш,  ніж вони вирішать стати ментором. 

Необхідне поглиблене і зростаюче прагнення бути ментором за допомогою  нагадувань і дій 

по рекрутингу. Цей процес вимагає уваги потенційних менторів, стимулювання позитивної 

зацікавленості допомогти, демонстрації переваг і вимог менторської програми, заповнення 

заявки, проходження відбору, навчання, і, врешті-решт, отримання відповідного підопічного. 

Більшість дорослих потребує певного проміжку  часу перед прийняттям такого рішення, 

оскільки воно означає взяти на себе довгострокові  зобов’язання. Тому програми повинні 

передбачати достатньо часу для менторів, аби ті обдумали, чи менторство відповідає їхнім 

цілям, життєвій позиції та інтересам так, щоб вони могли  виважено вирішити розпочати 

менторські відносини.

ПІДОПІЧНИЙ І РЕКРУТИНГ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНІВ

Зміст матеріалів зрекрутингу менторів

Підопічні часто повідомляють, про те, що не знають, чого очікувати від менторської програми 

та/ або від менторських відносин. Тому під час набору підопічних для участі у менторській 

програмі важливо надати їм інформацію про те, що таке менторство і яким чином воно може 

бути корисним для них (В.1.6).

Програмам варто розглянути створення серії матеріалів щодо рекрутингу на декількох 
мовах для поширення серед сімей, де англійська мова не є основною мовою спілкування.
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Представники програми повинні також цікавитися, чого очікують  потенційні підопічні,  від 

менторських відносин та менторської програми. Таким чином, представники програми можуть 

допомогти потенційним підопічним розвивати позитивні та реальні очікування. Не менш 

важливо для підопічних і їхніх батьків або опікунів бути добре обізнаними щодо менторства і 

кваліфікаційних вимог до менторів. Якщо менторство не є тим, що підопічні і їхні батьки або 

опікуни очікують, то вони можуть так само легко розірвати менторські відносини, як і сам 

ментор. Отже, матеріали з рекрутингу повинні точно описувати переваги, практику, підтримку  

і проблеми підопічного у програмі.

Програмам слід розглянути створення серії матеріалів щодо рекрутингу на декількох мовах 

для поширення серед сімей, де англійська мова не є основною  мовою спілкування(E.1.4).

Цільові аудиторії по набору підопічних

З огляду на те, що більшість менторських програм мають чітку місію, цілі та цільові групи 

підопічних, рекомендуються певні заходи по набору підопічних (В.1.7). Аналогічно, матеріали 

з набору підопічних повинні містити інформацію про вимоги до підопічних для участі у 

менторській програмі (Е.1.2). Такий підхід дозволяє скоротити затрачений час співробітників 

на заходи по рекрутингу, а також перевірціпотенційних підопічних, оскільки кількість  місць 

підопічних повинна переважати  відсоток відповідних заявників.

Груповим менторським програмам слід бути обережними стосовно набору і розміщенню у 

групах великого відсотку небезпечної молоді, для якої характерні агресивна, протиправна, 

сексуально ризикована поведінка або якій властиві шкідливі звички. Дослідження  констатують, 

що, коли молодь з девіантною поведінкою або з високим рівнем небезпеки згрупована разом в 

терапевтичних або житлових приміщеннях, вони можуть негативно впливати один на одного, 

що часто називають «девіантним навчанням». Насправді, така поведінка може  погіршуватись 

з часом. Іншими словами, прослідковується, що девіантна поведінка є недобровільною та 

заразною. Важливо зазначити , що негативні наслідки девіантної поведінки не обмежуються 

небезпечною поведінкою. Насправді, виявлено вплив один на одного і у випадках іншої  

поведінки  такої, як депресія і ожиріння. Припускають, що груповим менторським програмам 

варто набирати широке коло осіб і уникати формування груп молодих людей, які мають схожі 

відхилення у поведінці. Окрім того, оскільки вплив однолітків з девіантною поведінкою 

має сильний та тривалий ефект,менторські програми, які, в першу чергу, служать для 

молоді з протиправною та насильницькою поведінкою, повинні уникати взаємодії з іншими 

менторськими групами або груповими  видами діяльності.

Методи рекрутингу

Програма заохочує своїх підопічних поповнювати їхні лави, чиї потреби відповідають  послугам, 

що надаються програмою (E.1.5). Так само, як ментори можуть служити в якості амбасадорів 

програми, підопічні та їхні батьки або опікуни можуть також відігравати роль в процесі набору, 

допомагаючи виявити та залучити відповідних потенційних підопічних. 

ВИНЯТКИ ТА ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Кожні основоположні практики мають розумні винятки або спеціальні фактори, які варто 

враховувати при реалізації даних практик. В.1.5,  однієї з таких основоположних практик, що 

має виняток стосовно того, що підопічні можуть сприяти виявленню та рекрутингу менторів 

для себе. Деякі менторські програми можуть розглядати цю практику як непридатну для їхніх 

підопічних або таку, що не відповідає їхній моделі. Наприклад, підопічні-діти або підлітки 

можуть не мати потрібних соціальних зв’язків, здатності або самодієвості для залучення 

менторів. Таким чином, кращим  варіантом може бути призначення ментора для молоді 
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у даному віці. Крім того, в деяких програмах ментори є оплачуваними працівниками, котрі 

накопичують  досвід та навчені для даної роботи. Ця платна модель менторської програми 

може не достатньо відповідати тому, щоб підопічні брали  участь у рекрутингу менторів. Одна 

модель програми, яка також має принаймні один виняток, це – модель менторства виключно «за 

ініціативою молоді». У даній моделі молодь підготовлена та має підтримку, щоб запропонувати 

кого-небудь зі свого соціального оточення слугувати в якості свого ментора. Ця модель за 

участю підопічних у виборі ментора була б логічно несумісною з В.1.4, де менторська програма 

передбачає заохочувати менторів у допомозі з рекрутингом.
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СТАНДАРТ 2

ПЕРЕВІРКА

Перевірити перспективних менторів для визначення, чи мають вони час, прихильність та 

особисті якості, щоб бути безпечним і ефективним ментором, та перевірити перспективних 

підопічних та їхніх батьків або опікунів для визначення, чи мають вони час, прихильність та 

бажання бути ефективними підопічними.

*Основоположні практики та покращення, відзначені зірочкою, показують нові або суттєво 

змінені практики з третього видання. Менторським програмам рекомендується надати рівний 

розгляд реалізації усіх основоположних практик, перерахованих у даному стандарті.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ
ПЕРЕВІРКА МЕНТОРА
B.2.1 * Програма встановила критерії прийняття  менторів в програму, а також критерії 

дискваліфікації  менторів-заявників.

В.2.2 Потенційні ментори заповнюють письмову заявку, що містить питання,які допоможуть  

оцінити безпеку і відповідність заявників для менторства молоді.

B.2.3 Програма проводить принаймні одне особисте інтерв’ю з кожним потенційним ментором. 

Дане інтерв’ю включає питання, розроблені, які допоможуть  програмі оцінити відповідність 

ментора для менторства молоді. 

B.2.4 Програма проводить комплексну перевірку потенційних дорослих менторів на предмет 

судимості, включаючи пошук в національній базі даних про судимість, а також у реєстрах 

злочинів сексуального характеру та жорстокого поводження з дітьми та у разі необхідності 

історію водіння. 

B.2.5 Програма перевіряє рекомендації шляхом інтерв’ю декількох дорослих, які знають 

заявника (в ідеалі, рекомендації особистого та професійного характеру), що включають 

питання, які  допоможуть оцінити відповідність ментора для менторства молоді. 

В.2.6 * Потенційні ментори дають письмову згоду стосовно зобов’язання щодо менторських 

відносин мінімум на один рік (календарний або навчальний) або на мінімальний час, 

передбачений менторською програмою.

В.2.7 * Потенційні ментори дають письмову згоду проводити зустрічі з їхніми підопічними, 

що в середньому відбуваються раз на тиждень, а загалом, чотири або більше годин на 

місяць протягом менторських відносин, або ж необхідну відповідно до менторської програми 

мінімальну кількість годин та періодичність.

ПЕРЕВІРКА ПІДОПІЧНОГО
В.2.8 * Програма встановила критерії для прийняття молоді в програму, а також критерії 

дискваліфікації потенційного молодого учасника.

B.2.9 Батьки або опікун(и) заповнюють заявку чи форму направлення.

B.2.10 Батьки або опікун(и) надають дозвіл їхній дитині брати участь у менторській програмі.

B.2.11 * Батьки або опікун(и) і підопічні дають письмову згоду стосовно зобов’язання щодо 

менторських відносин мінімум на один рік (календарний або навчальний) або на мінімальний 

час, передбачений менторською програмою.

B.2.12 Батьки або опікун(и) і підопічні дають письмову згоду проводити зустрічі з їхніми 

менторами, що в середньому відбуваються раз на тиждень, а загалом, чотири або більше 

годин на місяць протягом менторських відносин, або ж необхідну відповідно до менторської 

програми мінімальну кількість годин та періодичність.
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ПОКРАЩЕННЯ
ПЕРЕВІРКА МЕНТОРІВ
Е.2.1 Програма використовує національну перевірку кримінальної бази даних ФБР на основі 

відбитків пальців.

Е.2.2 * Програма проводить принаймні один візит додому до кожного потенційного ментора, 

особливо коли є вірогідність, що ментор і підопічний будуть проводити зустрічі у помешканні 

ментора.

Е.2.3 * Програма проводить комплексну перевірку на судимість усіх дорослих, що проживають 

разом з потенційним ментором, включаючи пошук в національній базі даних про судимість, 

а також у реєстрах злочинів сексуального характеру та жорстокого поводження з дітьми у 

випадку, коли ментор і підопічний можуть проводити зустрічі у помешканні ментора.

Е.2.4 Програми на основі школи оцінюють зацікавленість ментора у підтримці контакту з 

їхніми підопічними протягом літніх місяців (після закінчення навчального року) та пропонують 

допомогу парі ментора і підопічного у підтримці контактів.

E.2.5 * Програми, які працюють з дорослими менторами, надають пріоритет менторам-

заявникам, старшим від студентів.  

E.2.6 * Програма використовує засновані на фактичних даних засоби та методи перевірки 

для виявлення осіб, чиї погляди і переконання підтримують безпечні та ефективні менторські 

відносини.

ПЕРЕВІРКА ПІДОПІЧНИХ
E.2.7 * Підопічні заповнюють заявку (в письмовій або усній формі).

E.2.8 * Підопічні надають письмову згоду на участь у менторській програмі.

ОБГРУНТУВАННЯ

Послуги для молоді на добровільних засадах такі, як менторство, розглядаються як 

потенційно ризиковані для виникнення зловживань. Практики, включені в даний стандарт, 

призначені дбати про безпеку усіх учасників програми. Окрім  того, ці методи розроблені для 

того,  щоб кожен, задіяний у менторській програмі, відповідав вимогам і прагнув зробити 

менторські відносини позитивним досвідом. Менторські програми повинні мати письмовий 

план перевірки, включаючи всі методики і процедури, що використовуються для реалізації 

основоположної практики (та відповідної практики покращення), включені до стандарту 

рекрутингу.

НАГОЛОШУЮЧИ ПРО БЕЗПЕКУ
Більшість основоположних практик і покращень даного стандарту, в першу чергу, спрямовані 

на гарантування безпеки учасникам програми, особливо молоді, протягом їхнього перебування 

у програмі. Певні основоположні практики (В.2.2, В.2.3, В.2.4, В.2.5 і) служать програмі для 

встановлення того, що волонтери-ментори – безпечні і відповідають вимогам для роботи з 

дітьми. Це розпочинається із заявки ментора (В.2.2), яка надає, окрім інших даних, важливу 

інформацію, що використовується в інших методах, пов’язаних з безпекою, таких, як 

проведення перевірки даних і рекомендацій особистого і професійного характеру.

Більшість програм наголошують у процесі відбору ментора на проведенні перевірки на 
предмет судимості (В.2.4), але дана практика може викликати найбільше запитань. Правила 

і способи проведення перевірки кримінального минулого волонтерів, на жаль, варіюються 

від штату до штату, унеможливлюючи запровадити загальну основоположну практику 

стосовно цих перевірок, яка б застосовувалася до всіх менторських програм у Америці. 

Однак проведення цих перевірок має важливе значення для гарантування безпеки учасників 

і програмам рекомендується проводити найретельнішу перевірку архівів по кримінальних 

справах відповідно до законодавства їхнього штату. Важливо відзначити, що для дорослих 
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волонтерів дані по кримінальних справах неповнолітніх, як правило, недоступні або з 

обмеженим доступом. У протоколі може бути відзначено, що є інформація, яка була викреслена 

зі справи певної особи, але характер цього злочину може бути недоступний. Злочини, вчинені 

у віці до 18 років, оприлюднюються лише тоді, коли особа була взята під варту за вчинення 

правопорушення, що є тяжким кримінальним злочином. З цих причин важливо для повноти 

зібраної інформації про потенційного ментора отримати інформації з інших джерел таких, як 

відвідування помешкання ментора (Е.2.2) і рекомендацій (В.2.5).

Щоб ще більше наголосити на  важливості ретельної перевірки, програмам рекомендується 

використовувати перевірку бази даних ФБР на основі відбитків пальців(Е.2.1) у всіх можливих 

випадках. В теорії база даних ФБР містить дані по судимостях з усіх федеральних, штатних, 

окружних та місцевих судів. Однак навіть в цій системі може бути неповна або неточна 

інформація. Оскільки кримінальні бази даних недосконалі, програмам рекомендується також 

ознайомитися з національними реєстрами злочинів сексуального характеру та жорстокого 

поводження з дітьми, перевіряючи потенційних менторів. Для програм, де ментор може 

використовувати свій транспортний засіб для перевезення підопічних, історія водіння та 

транспортні засоби мають бути також перевірені (В.2.4). Програмам на базі громад, в яких 

молодь може іноді відвідувати житло ментора, також рекомендується проводити перевірку 

кримінального минулого інших дорослих, що проживають у будинку (Е.2.3). Хоча ця практика 

може сприйматися заявником як нав’язлива та вимагає більше часу і витрат, однак вона може 

відігравати суттєву роль у виявленні потенційного ризику для безпеки підопічного.

Інтерв’ю з ментором (В.2.3) є ще одним  важливим компонентом в процесі перевірки, оскільки 

можна виявити насторожуючі моменти, пов’язані з безпекою, та іншу інформацію, яка може 

вплинути на рішення програми щодо прийняття заявника на роль ментора (наприклад, 

виявлення кримінального минулого попри перевірку даних по судимості, сумнівні особисті 

інтереси, негативне ставлення до молоді). Проведення інтерв’ю вдома у потенційного 

ментора (або, принаймні, відвідавши один раз помешкання як частину процесу відбору) 

може виявити ще більше інформації про особу. Ця практика (Е.2.2) буде найбільш актуально 

для програм на базі громад, де ментор і підопічний можуть час від часу зустрічатися вдома 

у ментора. Програми в певних місцях можуть також розглянути цю практику, оскільки вона 

може відкрити іншу сторону життя ментора, поза програмою, і виявити неналежну поведінку 

(наприклад, вживання наркотиків, незаконна діяльність) або ставлення, що робить менторів 

непридатними для роботи з дитиною, навіть під контролем та наглядом.

Перевірка рекомендацій (B.2.5) також надає цінну інформацію про особисте та професійне 

життя потенційних менторів і про їхню відповідність для менторства дитини. Цей метод може 

заповнити відсутню або неповну інформацію, не надану іншими методами цього стандарту. 

Варто  зазначити, що програмі варто перевірити щонайменше дві не пов’язані між собою 

рекомендації, запитуючи про сімейне та професійне життя заявника, досвід, особистість і 

можливі мотивації для менторства дитини.

Однією з останніх тенденцій у сфері менторства є використання фахівців, що працюють з 

молоддю, в якості менторів. Багато програм використовують учителів, шкільних консультантів 

і спеціалістів в області розвитку молоді або позашкільних спеціалістів у ролі формальних 

менторів. Часто це є добровільним «доповненням» до їхніх звичайних робочих обов’язків. У 

таких ситуаціях ці фахівці часто проходять перевірку на судимість як частину їхнього процесу 

працевлаштування. Менторським програмам, що використовують волонтерів цього типу, все 

ж настійно рекомендується завершити всі інші основоположні методи, необхідні до вимог 

даного стандарту (інтерв’ю, перевірка рекомендацій і т.д.), навіть якщо вони не проводять нову 

перевірку на судимість. Ці заходи забезпечують функціонування програми належним чином 

і отримують більше інформації про мотивацію особи, особисте життя, і здатності виконувати 
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свої обов’язки в якості ментора. Незалежно від того здійснюються перевірка кримінального 

минулого за допомогою менторської програми або іншою організацією (наприклад, школа, 

програма підтримки позитивного розвитку молоді), менторським програмам слід розглянути 

питання щодо повторних перевірок на встановленій регулярній основі або за допомогою 

засобів живої перевірки, які проводять оновлення кримінальних записів в режимі реального 

часу.

Проведення інтерв’ю вдома у потенційного ментора може виявити ще більше інформації 
про особу.

Менторські програми повинні відповідати цим основоположним практикам безпеки, оскільки 

добробут і благополуччя молодих людей та їхніх сімей повинні бути головним фактором 

у наданні таких послуг, як менторство. Програмам рекомендується ретельно обдумати 

інформацію, зібрану і виявлену даними методами, і розробити критерії, які звільняли  б 
потенційного ментора від участі в програмі (В.2.1). Інтерв’ю, перевірки рекомендацій, візити 

додому та перевірки кримінального минулого мають значення тільки, у тому випадку, коли 

програма знає, як інтерпретувати інформацію та має методи оперування інформацією, які б 

заборонили займатися волонтерською діяльністю певним заявникам.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДНІСТЬ
Додаткові основоположні практики і покращення, які входять  в стандарт перевірки, можуть 

забезпечити відповідність учасників на роль ментора та їхнє прагнення до визначеного 

програмою менторства. Перш за все, менторська програма повинна визначити свою цільову 

аудиторію менторів шляхом встановлення вимог і критеріїв  набору волонтерів (В.2.1). 

Дане рішення буде керівним у практиці рекрутингу ментора, а також методах та процедурах 

перевірки ментора. Програми повинні залучатися до практик, які забезпечують прагнення 

усіх учасників, включаючи молодь та їхніх батьків чи опікунів, до менторських відносин 

протягом передбаченого періоду часу, наголошуючи на обов’язку до мінімальної тривалості, 

періодичності та загальної кількості годин менторства згідно з менторською програмою (В.2.6, 

В.2.7, B.2.11, B. 2.12).

Це зобов’язання суттєве з декількох причин:

• Довгострокові менторські відносини, як правило, мають більше  переваг для 

молоді, ніж короткострокові. Доказом цього  є дослідження моделей менторства 

молоді на базі громад та школи. Наприклад, в одному дослідженні, підлітки, які 

брали участь у відносинах, що тривали щонайменше 12 місяців, мали більше  

переваг у порівнянні з молоддю, що перебувала у відносинах менше 12 місяців.  

інші дослідження підтвердили суттєве значення регулярних і частих зустрічей. 

• Найбільш важливим аспектом менторських відносин є те, що вони розраховані 

на визначений проміжок часу початкового зобов’язання. Передчасне 

закінчення пари ментора і підопічного може спричинити негативний наслідок 

для дитини, оскільки підопічний може відчути себе знехтуваним,  покинутим 

чи винуватим в тому, що ментор не в змозі виконувати свої зобов’язання 

(особливо, коли пара закінчується раптово або в поганих стосунках).

• Менторські відносини, що тривають  протягом визначеного програмою періоду 

часу, відіграють важливу роль у досягненні цілей програми. Менторські відносини 

– спрямовані на створення помітних позитивних змін та зросту молодої особистості. 

Програми, де значна кількість пар ментор-підопічний передчасно закінчують відносини, 

мають малий шанс на досягнення загальних цілей та результатів для молоді.
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У той час, коли є вагомий доказ того, що пари, які перебувають у тривалих відносинах, 

мають тенденцію показувати кращі результати, тема тривалості «ідеальної» пари ментора і 

підопічного стає більш складною, беручи до уваги цілі, теорію змін та структуру конкретної 

програми. У той час дослідження регулярно демонструють сильні переваги для програм, що 

тривають один календарний рік (або один навчальний рік у випадку програм на базі шкіл), 

є приклади цільових програм, котрі досягають помітних результатів з менш тривалими 

менторськими відносинами. Програми можуть розглянути внесення змін до основоположних 

практик стосовно тривалості та регулярності зустрічей пари ментора і підопічного (В.2.6, В.2.7, 

B.2.11, і B.2.12) за умови, що скорочення тривалості спричинило позитивні результати у точно 

проведених емпіричних дослідженнях, що тривалість виправдана у світлі змін теорії програми 

та що учасники належним чином підготовленні до завершення відносин ментора і підопічного. 

Цей вид зміни тривалості та інтенсивності програми, швидше за все, буде застосовуватися до 

програм з конкретно орієнтованими і обмеженими цілями такими, як акцент на використанні 

менторства для того, щоб донести певні уроки чи розвинути спеціальні навики (як правило, 

відповідно до визначеного навчального плану протягом короткого періоду часу).

Існують інші методи, запропоновані тут як покращення, що покликані сприяти або надавати 

інформацію стосовно придатності учасника для менторської програми. Ці методи базуються 

на понятті, що певні особи можуть бути більш схильними або здатними виконувати свої 

зобов’язання і відповідати цінностям програми, ніж інші:

• Збереження контакту у парі ментора та підопічного протягом літніх місяців може бути 

способом підтримки зв’язку між ментором та підопічним та мати вплив менторства в 

наступному навчальному році (Е.2.4).

• Вік менторів, їхній спосіб життя та зобов’язання, що супроводжують певні покоління, 

можуть зробити для певних осіб проблемним збереження менторських відносин. 

Наприклад, спостерігається, що пари студентського віку, частіше, передчасно 

закінчують відносини, ніж ті пари, де у підопічних старші ментори. Зміна життєвих 

обставин, академічний тиск, і, в цілому, напружений графік ускладнюють виконання 

менторських обов’язків для волонтерів студентського віку. Хоча програми можуть 

набирати менторів різного віку у разі необхідності, вони можуть бажати зменшити роль 

молоді студентського віку в якості ментора (E.2.5) у випадку, коли першочергове значення 

надається тривалості та послідовності, наприклад, програми для молоді з високим 

ризиком небезпеки або молоді, яка знаходиться на перехідному етапі в їхньому житті. 

• Програми можуть також розглянути оцінку придатності менторів за допомогою 

перевірених методів, які визначають особисті характеристики і мотивації волонтерів 

(E.2.6). Ці види методів можуть бути корисними у визначенні, які волонтери найкраще 

відповідають цінностям та діяльності програми. Було декілька прикладів використання 

таких засобів у менторській літературі. Наприклад, одне дослідження показало, що згідно 

зі шкалою соціальних інтересів є вірогідність, що ментори-однолітки зустрічатимуться 

регулярно з підопічними і продовжать менторську програму наступногороку. Інше 

дослідження зазначало, що ментори, які виявляли більш негативні почуття у ставленні 

до молоді у їхній спільноті на початку своєї участі, передбачали незадовільну поведінку 

своїх підопічних, взаємодіяли з тими підопічними в більш регламентованому стилі і 

могли мати негативний вплив на академічну успішність своїх підопічних.

Існують інші на основі досліджень методи, які також можуть бути використані для оцінки 

ризику ментора. Наприклад, існують певні методи оцінки, які визначають розуміння 

волонтером сексуальних кордонів та навіть оцінюють ймовірність вступу ментора у 
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неналежну сексуальну поведінку з дитиною (або чи вступав ментор у минулому).

Програми можуть розглянути перед використанням одного з наведених методів 

наступні фактори: вартість методу, придатність методу у досягненні цілі перевірки та до 

якого рівня програма може потребувати даний метод перевірки. МЕНТОР формально 

не схвалює використання будь-якого конкретного методу перевірки, однак МЕНТОР 

заохочує менторські програми розглянути використання методів перевірки, а також 

ретельно перевіряти інформацію щодо даних методів перед використанням цих методів 

у процесі перевірки. 

• Врешті-решт, програми можуть розглянути можливість отримання письмової згоди 

від підопічних щодо їх участі у менторській програмі (E.2.8). Ця практика може бути 

особливо важливою в програмах, де підопічні залучені до програми третьою стороною 

(наприклад, батьками, учителем , судом) та їхня участь не може бути абсолютно їхнім 

вибором. Молодь, яка обдумала можливість та висловила бажання взяти участь, має 

більше шансів на успішну пару ментора і підопічного, ніж ті, у кого відсутній ентузіазм 

та хто не дуже замислювався над значенням своєї участі у менторській програмі.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПАРИ МЕНТОРА І ПІДОПІЧНОГО 

З кількох  важливих причин, ментор (В.2.2), батьки (B.2.9) і підопічний (E.2.7) повинні заповнити 

заявки. З практичної точки зору, дані заявки містять контактну інформацію в разі надзвичайної 

ситуації, а також інформацію про будь-які алергії чи ліки, що можуть мати вплив при зустрічі 

пари ментора і підопічного. Але найголовніше, заявки повинні бути розроблені таким чином, 

щоб надати інформацію для створення ефективних пар, в тому числі місця і графіка для кожного 

учасника з пари. Дана інформація буде сприяти створенню початкового числа менторів для 

відповідних підопічних, приймаючи до уваги географічну близькість кожного учасника пари 

ментора і підопічного так само як їхню доступність та переваги. Заявка повинна містити також 

інформацію про особу та інтереси учасників. З огляду на позитивні результати молоді, що 

прослідковуються у програмах, котрі формують пару ментора та підопічного на основі спільних 

інтересів, заявки, заповнені менторами (В.2.2) і підопічними (E.2.7) повинні включати питання 

стосовно захоплень, навиків, інтересів і цілей, щоб допомогти процесу формування пари 

ментора і підопічного. Варто  звернути увагу, що для молодших підопічних програми можуть 

розглянути збір даних заявки через інтерв’ю, за умови запису відповідей молоді та збереженні 

інформації нарівні з заявками у письмовій формі.

ВИНЯТКИ ТА ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Як зазначалося вище, деякі програми можуть змінити основоположні практики даного 

стандарту стосовно тривалості менторських відносин, тривалості та регулярності зустрічей 

(В.2.6, В.2.7, B.2.11, і B.2.12). Програми можуть відхилятися від цих основоположних практик 

доти, доки наявні певні емпіричні дані, які підтримують ідею, що відхилення призведе до 

позитивних результатів для підопічних (наприклад, об’єднання особистих зустрічей з онлайн-

спілкуванням і телефонними дзвінками; зустрічатися рідше, ніж один раз на тиждень, але 

кожна зустріч триватиме більше години в середньому). Проте, в цілому, програми повинні бути 

спрямовані на виконання основоположних практик щодо тривалості менторських відносин та 

регулярності зустрічей та стати винятком лише у разі чіткої необхідності вчинити інакше. 

Однак навіть програми у певних місцевостях можуть все-таки проводити домашні візити 
до помешкань менторів (Е.2.2), оскільки таким чином можливо розкрити стан безпеки чи 
придатність інформації.
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Два додаткових винятки, наведених нижче, стосуються сімейного життя ментора та життя 

інших дорослих, що проживають разом з ним (Е.2.2 і Е.2.3). Програми у певних місцях, де 

підопічному не дозволяється відвідувати житло ментора, можуть обґрунтовано зробити 

виняток з даної практики, особливо враховуючи перевірку інших дорослих, які проживають  

у помешканні. Однак,  навіть програми у певних місцях можуть все-таки проводити домашні 

візити до помешкань менторів (Е.2.2), оскільки,  таким чином, можливо розкрити стан безпеки 

чи придатність інформації, не виявлених в ході інших перевірок.

Зрештою, для менторських програм для однолітків з менторами віком до 18 років перевірка 

кримінального минулого не можлива в США. Кримінальні справи неповнолітніх недоступні 

для інший цілей, не пов’язаних з кримінальним правосуддям, та доступ до більшості записів 

обмежений. Програми з менторами-однолітками повинні розглянути інші методи перевірок, 

зазначених у даному розділі, навіть якщо інформація по кримінальних даних недоступна чи 

неповна. 
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СТАНДАРТ 3

НАВЧАННЯ
Надавати потенційним менторам, підопічним та батькам підопічних (або законним опікунам 

чи відповідальному дорослому) базових знань, підходів і навиків, необхідних для створення 

ефективних і безпечних менторських відносин з використанням культурної  мови та відповідних 

засобів.

*Основоположні практики та покращення, зазначені зірочкою, показують нові або суттєво 

змінені практики з третього видання. Менторським програмам рекомендується надати рівний 

розгляд реалізації усіх основоположних практик, перерахованих у даному стандарті.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ
НАВЧАННЯ МЕНТОРА
B.3.1 Програма передбачає як мінімум дві години особистого тренінгу для ментора, щодо 

формування пари ментора і підопічного.

B.3.2 Програма передбачає тренінг для ментора щодо формування пари ментора і підопічного 

за наступними темами:

a) Вимоги програми (наприклад, тривалість пари, регулярність та тривалість візитів, 

протоколи пропуску зустрічей та запізнень на зустрічі і завершення пари)

b) Цілі менторів та їхні очікування від підопічних, батьків або опікунів, а також менторських 

відносин

c) Обов’язки ментора та належна роль

d) Розвиток та підтримка відносин 

e) Питання етики та безпеки, які можуть виникнути у зв’язку з менторськими відносинами

f) Ефективне завершення менторських відносин

g) Доступні джерела допомоги для підтримки менторів

h) * У разі необхідності можливості та проблеми, пов’язані з менторством конкретних груп 

молоді (наприклад, діти ув’язнених, молодь, причетна до злочинів, діти в прийомних сім’ях, 

діти, що покинули школу)

i) * Ініціювання менторських відносини 

j) * У разі необхідності розробка ефективних та позитивних відносин з сім’єю підопічного

B.3.3 * Програма передбачає тренінг для ментора щодо формування пари ментора і підопічного 

та наступних правил управління ризиками, що відповідають програмній моделі, місцю і 

населенню, що обслуговується:

a) Належний фізичний контакт

b) Контакт з менторською програмою (наприклад, до кого звертатися та коли звертатися)

c) Вимоги до моніторингу відносин (наприклад, швидкість відгуку, частота, розклад)

d) Дозволені види діяльності

e) Обов’язкові вимоги звітування у випадку підозри на жорстоке поводження з дітьми або 

зневагу, суїцидальність та вбиство

f) Конфіденційність і анонімність

g) Використання соціальних мереж та електронних засобів комунікації

h) Нічні візити та подорожі за місто 

i) Гроші, витрачені на підопічного і менторську діяльність

j) Транспорт

k) Надзвичайні та кризові ситуації 

l) Охорона здоров’я та медична допомога

m) Дисципліна

n) Вживання психоактивних речовин

o) Вогнепальна зброя та інша зброя

p) Залучення інших до зустрічей пари ментора і підопічного (наприклад, братів і сестер, 
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друзів підопічного)

q) Використання фото і зображень

r) Оцінка і використання даних

s) Процедури розгляду скарг

t) Інші питання, що стосуються програми

B.3.4 Програма використовує навчальні методи і матеріали, які засновані на емпіричному 

дослідженні або які емпірично оцінювалися.

ПОКРАЩЕННЯ
НАВЧАННЯ МЕНТОРА
Е.3.1 Програма передбачає додаткові можливості для навчання щодо формування пари 

ментора і підопічного, окрім мінімальних двохгодин особистого тренінгу для ментора.

Е.3.2 Програма передбачає тренінг для ментора після формування пари ментора і підопічного 

за наступними темами:

a) Як розвиткова активність може вплинути на менторські відносини

b) Як культура, стать, раса, релігія, соціально-економічний статус та інші 

демографічніхарактеристики ментора і підопічного можуть впливати на менторські 

відносини

c) Теми з урахуванням потреб і особливостей підопічного

d) Процедура завершення

E.3.3 Програма використовує навчання, щоб продовжити перевірку ментора на придатність 

бути ментором, і розробляє методи для виявлення та усунення проблем заздалегідь. 

НАВЧАННЯ ПІДОПІЧНОГО
E.3.4 * Програма передбачає навчання підопічного за наступними темами:

a) * Мета менторства

b) Вимоги програми (наприклад, тривалість пари, регулярність та тривалість візитів, 

протоколи пропуску зустрічей та запізнень на зустрічі і завершення пари)

c) * Цілі підопічного для менторства

d) Обов’язки ментора та належна роль

e) Обов’язки підопічного та належна роль

f) * Етика та безпека у менторських відносинах

g) * Ініціювання менторських відносин

h) * Ефективне завершення менторських відносин

B.3.5 * Програма передбачає тренінг для підопічного щодо наступних правил управління 

ризиками, що відповідають програмній моделі, місцю і населенню, що обслуговується:

a) Належний фізичний контакт

b) Контакт з менторською програмою (наприклад, до кого звертатися та коли звертатися)

c) Вимоги до моніторингу відносин (наприклад, швидкість відгуку, частота, розклад)

d) Дозволені види діяльності

e) Обов’язкові вимоги звітування у випадку підозри на жорстоке поводження з дітьми або 

зневагу, суїцидальність та вбиство

f) Конфіденційність і анонімність

g) Використання соціальних мереж та електронних засобів комунікації

h) Нічні візити та подорожі за місто 

i) Гроші, витрачені на підопічного і менторську діяльність

j) Транспорт

k) Надзвичайні та кризові ситуації 

l) Охорона здоров’я та медична допомога

m) Дисципліна

n) Вживання психоактивних речовин
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o) Вогнепальна зброя та інша зброя

p) Залучення інших до зустрічей пари ментора і підопічного (наприклад, братів і сестер, 

друзів підопічного)

q) Використання фото і зображень

r) Оцінка і використання даних

s) Процедури розгляду скарг

t) Інші питання, що стосуються програми

НАВЧАННЯ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНІВ
E.3.6 *Програма передбачає навчання для батьків або опікунів (у разі необхідності) за 

наступними темами:

a) * Мета менторства

b) Вимоги програми (наприклад, тривалість пари, регулярність та тривалість візитів, 

протоколи пропуску зустрічей та запізнень на зустрічі і завершення пари)

c) * Цілі підопічного та його батьків для менторства

d) Обов’язки ментора та належна роль

e) Обов’язки підопічного та належна роль

f) * Етика та безпека у менторських відносинах

g) * Ініціювання менторських відносин

h) Розвиток ефективних, робочих відносин з ментором дитини

i) * Ефективне завершення менторських відносин

B.3.7 * Програма передбачає тренінг для батьків або опікунів щодо наступних правил управління 

ризиками, що відповідають програмній моделі, місцю і населенню, що обслуговується:

a) Належний фізичний контакт

b) Контакт з менторською програмою (наприклад, до кого звертатися та коли звертатися)

c) Вимоги до моніторингу відносин (наприклад, швидкість відгуку, частота, розклад)

d) Дозволені види діяльності

e) Обов’язкові вимоги звітування у випадку підозри на жорстоке поводження з дітьми або 

зневагу, суїцидальність та вбиство

f) Конфіденційність і анонімність

g) Використання соціальних мереж та електронних засобів комунікації

h) Нічні візити та подорожі за місто 

i) Гроші, витрачені на підопічного і менторську діяльність

j) Транспорт

k) Надзвичайні та кризові ситуації 

l) Охорона здоров’я та медична допомога

m) Дисципліна

n) Вживання психоактивних речовин

o) Вогнепальна зброя та інша зброя

p) Залучення інших до зустрічей пари ментора і підопічного (наприклад, братів і сестер, 

друзів підопічного)

q) Використання фото і зображень

r) Оцінка і використання даних

s) Процедури розгляду скарг

t) Інші питання, що стосуються програми

НАВЧАННЯ МЕНТОРА
Ціль навчання ментора
Навчання ментора становить важливу частину будь-якої успішної менторської програми. 

Виявляється, що більшість менторів, але не всі, які на даний час беруть участь в менторській 

програмі, пройшли до етапу підбору пари певний вид навчання або інструктаж. Волонтери, 
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які проходять таке навчання,  більше задоволені, що, значною мірою може сприяти більшій 

стабільності, ключовому компоненту ефективних менторських відносин. Навчання ментора 

особливо важливе, тому,  що воно впливає на тривалість пари, сприйняття менторами та 

підопічними якості їхніх менторських відносин, в тому числі на почуття близькості, підтримки, 

задоволення і ефективності ментора. Окрім  того, вважається, що дане сприйняття відносин 

ментора і підопічного впливає на позитивні результати і продовження менторських відносин, 

вказуючи на тривалий вплив навчання менторів на результати підопічних. Варто зауважити, 

що навчання ментора до етапу формування пари не має прямого впливу на результати молоді, 

проте не проводилися дослідження на предмет оцінки даної гіпотези, тому існує потреба у 

проведенні додаткового дослідження. Незважаючи на незначну кількість досліджень щодо 

ефективності навчання ментора, в цілому, висновки значного обсягу досліджень підкреслюють 

важливість цієї практики з метою вдосконалення самого ментора та результатів пари ментора 

і підопічного.

Інша важлива функція навчання ментора полягає у наданні представникам менторської 

програми можливості дізнатися більше про потенційних менторів. Неважливо навчання 

проводиться виключно особисто, онлайн чи змішаним методом – особисто та онлайн, 

перевірка ментора на придатність все-таки може проводитись (E.3.3). Програми повинні 

також розробити методи для виявлення та усунення проблем заздалегідь (Е.3.3). Наприклад, 

лише поведінка не обов’язково свідчить про виникнення проблем, однак програми повинні 

ретельно стежити за шаблонами поведінки, що можуть вказувати на потенційну проблему.

Деякі припущення про можливу поведінку, яка може слугувати як тривожний сигнал для 

представників організації, вказуючи, на те, що ментор може бути причетним до небезпечної 

діяльності:

• ментори, які фокусуються в основному на своїх особистих потребах,

• ментори, які надмірно прив’язані до дітей (особливо у поєднанні з слабкими та 

поверхневими зв’язками з дорослими),

• ментори з нездоровим переконанням або ставленням, наприклад, відноситися до 

дитини, як до свого однолітка,

• ментори, які поводяться неналежним чином відповідно до їхнього віку, 

• ментори, які проявляють надмірний фізичний контакт з іншими, у тому числі , з 

підопічними,

• ментори, які ведуть себе потайно стосовно діяльності зі своїм підопічними або в ході 

вільних бесід зі співробітниками програми не діляться достатньо інформацією про їхні 

менторські відносини,

• ментори, які не можуть або не бажають встановити межі з їхніми підопічними або іншою 

молоддю,

• ментори, чиїх рекомендацій не знають  досить добре,  

• ментори, які мають проблемний досвід такий, як історію віктимізації або відмову у 

волонтерстві від інших програмах розвитку молоді.

Тривалість навчання ментора
Встановлено, що кількість часу, витраченого на навчання менторів до і після формування пари, 

пов’язується з результатами. Більше тренінгів та підтримки у сукупності з послідовним підходом 

(наприклад, міжособистісним, поведінковим) асоціюється з підвищенням ефективності 

ментора у порівнянні з меншою кількістю тренінгів у поєднанні з невизначеним підходом. 

Зокрема, менше, ніж дві години тренінгу до формування пари призвели до того, що ментори 

показали найнижчий рівень близькості з їхніми підопічними, провели менше часу зі своїми 

підопічними, і, з малою часткою  ймовірності, продовжать відносини з підопічними наступного 

року, в порівнянні з менторами, які пройшли, принаймні, шість годин навчання (В.3.1, Е.3.1).
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Навчання після завершення відносин може відігравати основну роль у наданні допомоги 
менторам зрозуміти невдачі та зберегти або відновити імпульс у відносинах.

Тривалість навчання ментора
Потреби у навчанні, скоріше за все, будуть змінюватися в залежності від стадії менторських 

відносин. Навчання до формування пари важливе, коли потенційні ментори чекають і 

готуються до майбутніх менторських відносин з першочерговим завданням підвищити 

готовність ментора і почуття його ефективності в ролі ментора, а також ознайомити менторів 

з правилами безпеки, етики та управління ризиками (описано в розділі, присвяченому змісту 

навчання). Навчання до формування пари викликає почуття самоефективності як ментора, 

що дуже важливо, тому що самоефективність ментора до формування пари впливає на якість 

менторських відносин, а також на результати молоді.

Навчання після формування пари також важливе, оскільки ментори здобули певний 

досвід менторства і можуть мати певні специфічні конкретні питання. Навчання може 

бути індивідуальним або призначене для допомоги менторам продовжувати будувати їхні 

відносини і вирішувати більш складні проблеми, які могли виникнути в контексті актуальних 

відносин. Наприклад, при менторстві особливо проблемної молоді такої, як дуже агресивна 

молодь, менторська самоефективність може зменшитись після початку відносин, навіть коли 

менторська самоефективність спочатку була високою. Це говорить про те, що навчання після 

завершення відносин може відігравати основну роль у наданні допомоги менторам зрозуміти 

невдачі та зберегти або відновити імпульс у відносинах (Е.3.2). Навчання після формування 

пари має також надавати інформацію щодо завершення відносин, навіть коли ментори вже 

проходили тренінги або стискалися з питанням завершення відносин. Важливо для навчання 

після формування пари розглянути та надати більш глибоку інформацію щодо процедури 

завершення відносин та підходів, що підвищують ймовірність успішного виходу з менторства 

(Е.3.2).

Зміст навчання ментора
Навчання до підбору пари повинне включати можливість для менторів розглянути їхні мотиви 

або цілі бути ментором (В.3.2). Мотивації ментора особливо впливають на ранніх етапах 

менторських відносин. Також мотивації ментора впливають на те, чи  отримають ментори 

інформацію про менторство до формування пари, на планування майбутньої діяльності 

з підопічним і формування очікувань з приводу відносин наставництва. Ментори, які 

повідомляють про невідповідність своїх початкових очікувань щодо відносин з підопічним з 

реальними відносинамипісля формування пари, найімовірніше, мають намір залишатися у 

менторських відносинах.

Ментори і підопічні також можуть мати труднощі у випадку, коли їхні мотивації і цілі у менторських 

відносинах не співпадають. Допомога менторам протягом навчання у визначенні різних 

мотивацій щодо того, навіщо бути ментором, може мати довгострокову користь, допомагаючи 

у збереженні прихильності ментора та задоволенні своїми менторськими відносинами, 

коли одна ціль не досягнута. Таким чином, навчання ментора повинно сприяти менторам у 

визначенні їхніх цілей, зміні нереальних очікувань, та порівнянні свої цілей з цілями своїх 

підопічних, щоб виявити і усунути розбіжності між ними.

Ментори і підопічні можуть мати труднощі у випадку, коли їхні мотивації і цілі у менторських 
відносинах не співпадають.

Навчання до формування пари повинно бути розроблене так, щоб допомогти менторам 

дізнатися про різні стилі відносин, які можуть бути використані в рамках менторських відносин 

(В.3.2). Ця тема важлива, тому що ментори можуть сприймати менторські відносини з різних 
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перспектив, деякі з них пов’язані з кращими результатами, ніж інші. В силу різниці у віці між 

дорослим ментором і молодим підопічним стиль відносин може суттєво впливати на якість і 

близькість відносин. Існує два основних підходи, які в даний час використовуються менторами 

і рекомендуються менторськими програмами, – розвитковий та інструментальний. Обидва 

стилі подібні, бо націлені на молодь та готовність до співпраці. Вони також підкреслюють 

розвиток відносин і діяльність, спрямовану на досягнення цілей. Проте ці стилі відносин різні 

з точки зору того, як вони надають перевагу реальному та початковому акценту у менторських 

відносинах.

В першу чергу, розвитковий стиль концентрується на зміцненні взаємодії у відносинах, а 

потім вже може врахувати професійну діяльність та розвиток навиків. На відміну від цього, 

інструментальний стиль сприяє початку менторських відносин з фокусом на цілеспрямовану 

діяльність, а пізніше встановленню особистісних відносин між ментором і підопічним. 

Розвитковий стиль відносини пов’язаний знизкою позитивних результатів, включаючи більш 

якісні і тривалі менторські відносини. Вчені заохочують використовувати обидва підходи – як 

розвитковий, так і інструментальний, який є особливо ефективним для менторства молоді з 

групи високого ризику. Незважаючи на те, що встановлення певної структури менторських 

відносин (наприклад, схожої на інструментальний стиль) показало користь для результатів 

підопічних, дослідження пропонують, що надання структури у відносинах не повинно бути 

першочергового за рахунок отримання задоволення і розвитку відносин.

Менторські програми можуть вибрати один стиль відносин в рамках своєї агенції в залежності 

від завдань агенції, контексту, цілей, і населення, що обслуговують. Незалежно від того, який 

стиль схвалений менторською програмою, зрозуміти і взяти участь у будь-якому стилі відносин 

може становити складне завдання для непрофесійних волонтерів . Менторські програми 

повинні чітко вирішити напрямок відносин у навчанні до і після підбору пари.

З огляду на те, що реальні очікування асоціюються з тривалістю відносин, навчання повинно 

задовольняти потреби окремих груп населення молоді таких, як діти ув’язнених, молодь, 

причетна до злочинів, діти в прийомних сім’ях, діти, що покинули школу і діти іммігрантів 

(Е.3.2). Наприклад, діти іммігрантів стикаються з особливими проблемами, включаючи стрес, 

пов’язаний з дискримінацією, бідністю і відділенням від сім’ї. Навчання для менторів молодих 

іммігрантів має підвищувати обізнаність волонтерів щодо цих проблем, а також посилювати 

їхню культурну чутливість. Крім того, навчання має наголошувати на негативних наслідках, 

пов’язаних з достроковим припиненням, оскільки дослідження припускає, що припинення 

менторських відносин може бути особливо руйнівним для молодих іммігрантів, особливо, 

якщо вони вже пережили втрату членів сім’ї в процесі міграції.

На іншому прикладі спеціального населення, діти ув’язнених борються з проблемами довіри 

і соціальною стигмою. Ці діти часто вважають, що їм ніхто не довіряє через кримінальну 

історію їхніх батьків і самі мають проблеми з довірою через нестабільну ситуацію в родині. 

Навчання менторів для цієї групи населення має концентруватися на встановленні довіри, 

наприклад, будучи послідовним і слідуючи планам. Ментори дітей ув’язнених також повинні 

бути проінформованими про можливість того, що їхні підопічні можуть відчувати себе 

засоромленими через ув’язнення своїх батьків, і ментори повинні володіти необхідними 

навиками для ефективного реагування у випадку виявлення цих почуттів. Оскільки ці сім’ї 

часто мають багато додаткових стресових ситуацій, пов’язаних з ув’язненням одного з батьків/ 

батьків, менторам може знадобитися навчання, що стосується даних проблем, в тому числі 

і про вплив контакту підопічних з їхніми ув’язненими батьками, незаплановані скасування, 

очікування щодо грошей та управління їхнім стресом. 

Окрім тренінгів стосовно спеціальних груп підопічних, навчання може бути надано для 

спеціальних видів програм, які організовують менторські програми, чи для менторських 
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програм, що проводяться у спеціальних місцях. Наприклад, коли ментори працюють в 

шкільному середовищі або в організаціях розвитку молоді, може бути потреба у навчанні 

менторів з питань, пов’язаних з роботою в установі/ організації (наприклад, носіння бейджів, 

карткова система пропуску по карточкам тощо). Ще одним прикладом  є потреба у навчанні 

щодо групової динаміки, коли модель програми передбачає групове менторство.

Довгострокові позитивні менторські відносини розвиваються за допомогою демонстрації 

позитивної поведінки такої, як справжність, емпатія, співпраця і дружнє спілкування. 

Навчання має також концентруватися на розвитку і збереженні цих поведінок, що укріплюють 

відносини. Крім того, рекомендується навчання щодо,  виховання  розвиткових відносин (тобто, 

тих, що готові до взаємодії, призначені для задоволення потреб підопічного) у порівнянні з 

регламентованими відносинами (коли ментор як авторитетна фігура).

Для менторських програм, де ментори взаємодіють з членами сім’ї підопічного, на даний час 

стандарт вимагає, щоб ментори проходили навчання, як розвивати ефективні та позитивні 

відносини з батьками або опікунами підопічного (В.3.2).  Залучення батьків (або опікуна) у 

менторські відносини може сприяти позитивним результатам пари ментора і підопічного. До 

того ж, вважається, що співпраця менторів з батьками або опікунами – це основний метод 

сприяння позитивних результатів для молоді. Варто відзначити, що відсутність батьківської 

підтримки менторських відносин може підірвати розвиток близьких та схвальних менторських 

відносин і, в свою чергу, сприяти непередбачуваному закінченню таких відносин. Створюючи 

дружні , спільні робочі відносини з батьками або опікунами,  ментори можуть зосередити свій 

час і енергію першочергово на своїх підопічних, в той же час допомагаючи батькам почувати 

себе залученими і важливими для менторських відносин. Менторські програми мають бути 

ясними у навчанні менторів про природу відносин, що передбачаються між менторами і 

членами сім’ї, так, що очікування зрозумілі усім учасникам пари, а ментори мають чітке 

уявлення про те, як поводити  себе з батьками.

Відсутність батьківської підтримки менторських відносин може підірвати розвиток близьких 
та схвальних менторських відносин.

Загальне навчання з питань етики і безпеки у менторстві, а також навчання з управління 

конкретними ризиками в менторській організації, відіграють важливу роль у безпеці і здоров’ї 

як підопічного, так і ментора (В.3.3). У 2009 році символічний документ виділив п’ять принципів 

етичного менторства, які могли б служити в якості керівних принципів для структурування 

змісту цієї частини тренінгу.

Перший принцип етики і безпеки у менторстві полягає у тому, що ментори повинні сприяти 

благополуччю і безпеці своїх підопічних. Відповідно до цього принципу навчання ментора 

може включати тренінг з питань прийняття різних рішень – егоїстичних проти благородних. 

Наприклад, ментори повинні бути проінформовані про можливі граничні проблеми з метою 

уникнення участі у некомфортних, а іноді навіть небезпечних двозначних відносинах з 

підопічними. Крім того, можна навчити менторів бути чутливими до різниці у силі, яка 

притаманна відносинам дорослого та дитини, та, подібним чином, різниці у навиках, 

пов’язаних зі спільним прийняттям рішень і спілкуванням. Одним з важливих аспектів навиків 

спілкування є вивчення методів вирішення конфліктів з підопічними, які можуть виникати у 

різних контекстах, в тому числі при наявності протилежних цілей, інтересів та уподобань.

Другий принцип – бути надійним і відповідальним; допомога ментору втілити дану концепцію 

в контексті менторських відносин є ключовим фактором. По-третє, ментори повинні 

діяти сумлінно. По-четверте, ментори повинні сприяти справедливості та не займатися 

дискримінацією по відношенню до своїх підопічних. І, врешті-решт, ментори повинні поважати 
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права та гідність своїх підопічних та сімей своїх підопічних. Ментори мають пройти навчання, 

щоб їхня поведінка з підопічними відповідала сімейним цінностям родини підопічного.

Існує багато правил програми, пов’язаних з захистом безпеки і здоров’я підопічного, ментора 

та сім’ї підопічного. Необхідність цих правил не зумовлена емпіричними дослідження, скоріше 

вони базуються на можливих ситуаціях, що можуть виникнути у менторських відносинах, що 

можуть виявитися небезпечними. Наприклад, водіння без ліцензії, страхування, або ремінь 

безпеки, або водіння в нетверезому стані чи під наркотичним сп’янінням дуже небезпечні, 

і в цій основоположній практиці менторські програми повинні мати встановлені правила, з 

якими ознайомлюються ментори та сім’ї. Правила програми повинні регулярно переглядатися 

і оновлюватися. Ця практика рекомендується в силу швидких змін природи деяких культурних 

та технологічних інновацій таких, як використання парою ментора і підопічного електронних 

засобів масової інформації для спілкування (наприклад, соціальні мережі). Крім того, вміння 

бути готовим до різних стресових ситуацій, а також стратегії для подолання складних ситуацій, 

наприклад, звернувшись за підтримкою до представників менторської програми, може 

допомогти покращити задоволеність ментора, утримати ментора та гарантувати усім безпеку.

Також рекомендується навчання з культурної компетентності в рамках тренінгу, пов’язаного 

з менторством з етики (Е.3.2). Варто  зазначити, що воно позитивно асоціаціюється з 

задоволеністю ментора та утриманням ментора. Навчання до формування пари може 

підвищити обізнаність менторів у тому, в чому вони схожі і чим відрізняються від підопічних, 

і бути краще підготовленим до встановлення менторських відносин. Етнокультурна емпатія 

або емпатія до людей расових і етнічних груп, відмінних від власної, може сприяти більш 

позитивним результатам в міжкультурній парі ментора і підопічного. 

НАВЧАННЯ ПІДОПІЧНОГО 

Останнім часом вважається, що навчаннякогосьбути в новій ролі протеже або підопічного є 

основним методом підготовки. Проходження перспективним підопічнимнавчання особливо 

важливе, тому що наявність знань і очікувань щодо вимог програми, а також щодо нового 

виду відносин, може значно сприяти успіху менторських відносин. Незважаючи на важливість 

підготовки підопічного до формування пари, існує багато варіантів, до якого рівня  підопічний 

повинен пройти навчання відповідно до програми, а також, чи підопічний має проходити 

навчання особисто з представником програми, з групою інших підопічних, їхніх батьків або 

опікунів чи разом зі своїм ментором.

Навчання усіх учасників менторських відносин – менторів, підопічних, батьків або опікунів 
і представників програми допоможе підопічним зрозуміти межі у відносинах.

Деякі з переваг, пов’язані з навчанням підопічного, включають факт розуміння потенційних 

переваг бути підопічним і постановку цілей для відносин, що може допомогти викликати 

мотивацію у підопічних та надавати можливість молоді бути активними учасниками у 

створенні їхніх менторських відносин (E.3.4). Навчання щодо підбору пари також може 

сприяти розумінню підопічним його внеску у відносини в плані ролі останнього та обов’язків, 

покращити прихильність підопічних до менторських відносин і зумовити менторів бути більш 

залученим і задоволеними у менторських відносинах. Навчання усіх учасників менторських 

відносин – менторів, підопічних, батьків або опікунів і представників програми допоможе 

підопічним зрозуміти межі у відносинах, і може зменшити будь-яку тривогу з приводу того, які 

дії є належними і неналежними для кожної сторони у менторських відносинах.

Більшість підопічних беруть участь у менторській програмі завдяки турботливим дорослим 

та самотужки не ініціюють участь у програмі. Отже, потенційні підопічні не можуть в повному  
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обсязі  зрозуміти, що означає мати ментора. Насправді, вони висловлюють певне занепокоєння 

щодо того, хто буде їхнім ментором та що вони будуть робити разом. Підготовка підопічних 

до першої зустрічі з їхнім ментором може полегшити занепокоєння підопічного і допомогти 

ініціюванню відносин у позитивному, незабутньому досвіді. Крім того, підопічні, що проходять 

навчання з етики, безпеки, управління ризиком, можуть сприяти в гарантуванні своєї безпеки 

(E.3.5).

НАВЧАННЯ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНІВ

Орієнтацію і навчання батьків або опікунів потенційних підопічних до етапу формування пари 

почали розглядати як основну практику у менторських програмах. Навчання батьків є особливо 

важливим, оскільки участь і підтримка батьків у менторських відносинах асоціюються з 

позитивними результатами молоді (E.3.6). Проте багато програм досі не надають можливості 

батькам або опікунам підопічних пройти навчання.

Батьки повинні володіти знаннями і знати, чого очікувати згідно вимог програми, а також 

розуміти, який внесок цей новий вид відносин може зробити в успіх їхньої дитини. Наприклад, 

розуміння потенційних переваг менторства і встановлення цілей для відносин може сприяти 

виклику мотивації у членів сім’ї, які можуть допомогти підтримати і розширити можливості 

своїх дітей бути активними учасниками у побудові менторських відносин. Крім того, батьки 

можуть допомогти заспокоїти переживання дитини і продемонструвати свою впевненість у 

менторі своєї дитини. Батьки підопічних можуть також підтримувати відносини, встановлюючи 

очікування щодо поведінки дитини, коли він або вона з ментором. До того ж батьки можуть 

допомогти з розкладом і плануванням заходів, а також з вирішенням будь-яких проблем або 

конфліктів, які виникають.

Батьки повинні володіти знаннями і мати очікування щодо вимог програми, а також розуміти, 
який внесок цей новий вид відносин може зробити в успіх їхньої дитини

Коли батьки надають ментору довідкову інформацію про свою дитину та діляться своїми 

батьківськими і сімейними цінностями в тій мірі, що він або вона відчував себе комфортно, 

ментори будуть ідеально зміцнювати ті цінності, або, як мінімум, не підривати їх. Цей тип 

спілкування розглядається як фактор розвитку міцної пари ментора і підопічного, допомагаючи 

підопічним досягти позитивних результатів. Коли ментори мають довідкову інформацію про 

своїх підопічних та їхні сім’ї, вони можуть краще передбачити і вирішити будь-які проблеми, 

які можуть виникнути у парі, а також вони можуть точніше інтерпретувати поведінку їхніх 

підопічних. Навчання щодо формування пари може сприяти розумінню внеску підопічного 

та його сім’ї у менторські відносини з точки зору ролі і обов’язків кожної зі сторін, а також 

підвищити прихильність до менторських відносин. Навчання усіх учасників менторських 

відносин – менторів, підопічних, батьків або опікунів і представників програми, допоможе 

підопічним зрозуміти межі у відносинах, і може зменшити будь-яку тривогу з приводу того,  які 

дії є належними і неналежними для кожної сторони у менторських відносинах (E.3.6).

Більшість позитивних менторських результатів були досягнуті, коли ментори не брали на себе 

роль сурогатних батьків і не здавалися дитині тісно пов’язаними з батьками. Коли ментори 

розуміють відмінність їхньої ролі від ролі батьків, підопічні, ймовірно, відчувають себе ближче 

до своїх менторів, ніж, тоді, коли батьки започатковують розвиток відносин.

Нездійснені очікування, прагматичні проблеми і розчарування часто виникають на ранніх 

вразливих етапах розвитку відносин. Насправді, коли очікування батьків відрізнялися від 

очікувань менторів, батьки часто були менш задоволені досвідом менторства своїх дітей. 

На противагу цьому, коли батьки були здатні сформувати дружні відносини з менторами, то 
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вони, як правило, мали тенденцію відігравати більш схвальну роль та надавати підтримку у 

менторських відносинах, ніж, тоді, коли вони дотримувалися дистанції. Ці дані підтримують 

ідею про те, що тренінг для менторів та батьків має передбачати, чого  очікувати від менторських 

відносин, а також, як обговорювати очікування  і як збудувати тісні робочі стосунки. Сім’ї, які 

не проходили навчання з менторства, можуть мати розчаруватися, підірвати або достроково 

припинити менторські відносини. Таким чином, менторські програми мають бути чіткими  у 

навчанні батьків про природу відносин, що передбачаються між менторами і членами сім’ї, 

так, щоб очікування були зрозумілими  усім учасникам пари (E.3.6 і E.3.7).

Попри певну теоретичну і емпіричну підтримку важливості попереднього навчання батьків 

і позитивної підтримки менторських відносин, відсутні емпіричні дані стосовно підтримки 

цієї практик. Нещодавно модель залучення батьків, яка включала ряд методів (наприклад, 

координування з боку батьків, батьківське керівництво, навчання нового ментора, підтримка 

пари щодо вдосконалення, листівки щомісяця на різні теми, сімейні заходи двічі на рік), 

призвела до підвищення знань батьків і позитивної оцінки навчанню, але не було виявлено 

будь-якого впливу на результати молоді у парі. Так, зміст і методи, що використовуються 

при проведенні навчання  щодо підбору пари  для батьків і опікунів, ймовірно, потребують 

додаткового доопрацювання, щоб впливати на пари чи молодь.

Врешті-решт, батьки або опікуни, що проходять навчання з етики, безпеки, управління 

ризиком, можуть сприяти в гарантуванні безпеки їхньої дитини (E.3.7). Попереднє навчання 

для батьків може допомогти їм визначити, чи ментор турботливий і не становить небезпеку 

для дитини. Також попереднє навчання надає батькам інформацію про те, як вони можуть 

працювати з представниками менторської програми, щоб розуміти правила програми і 

підтримувати безпеку своєї дитини в рамках програми. Навчання батьків наділяє останніх 

можливістю стежити  за парою ментора і їхньої дитини, надаючи батькам поради, на що варто 

звернути увагу у поведінці дитини. Батьки більш схильні брати участь в освіті своїх дітей, коли 

вони розвивають інтерес у впливовій ролі, є ефективним у наданні допомоги дитині та бачать 

можливості і запрошення до участі. Ці принципи можуть легко застосовуватися до відносин 

батьків з менторською програмою,  в процесі навчання.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ

Використання заснованої на фактичних даних або на доказах навчальної програми для 

менторів, підопічних та батьків має багато переваг (В.3.4). На даний час існує декілька 

заснованих на фактичних даних навчальних програм, доступних у сфері менторства. Для того, 

щоб програма навчання була визнаною на основі фактичних даних, таку програму повинні 

розглянути експерти відповідно до прийнятих стандартів емпіричних досліджень. Іншими 

словами, лише включення висновків з досліджень в зміст навчальної програми не робить 

навчальну програму такою, що базується на основі фактичних даних. Сама програма повинна 

мати надійні докази того, що вона працює для досягнення поставлених цілей. Є багато 

переваг у використанні заснованої на фактичних даних навчальної програми, які полягають 

у забезпеченні стандартних, згідно інструкцій перевірених методів для досягнення бажаного 

когнітивного і поведінкового результатів в учнів, якими можуть бути і ментори, і підопічні, і їхні 

батьки або опікуни. Нинішня розумна альтернатива навчальній програмі на основі фактичних 

даних – це використання доказів та змісту, що об’єднує висновки дослідницької літературі, 

вклад практиків та зворотний зв’язок учнів для того, щоб створити навчальні методи, добре 

обгрунтовані в літературі та найкращі з практичної точки зору.

Онлайн-тренінг, зокрема, може бути золотою серединою, яка добре підходить для надання 

високої якості, цікавої, стандартизованої, легко доступної і масштабної освіти для того, хто 

бере участь у менторських відносинах. Це особливо актуально, коли онлайн навчання поєднує 
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мультимедіа та інтерактивні педагогічні методи. Наприклад, ментори, які пройшли навчання 

і особисто, і онлайн, у порівнянні з менторами, які пройшли навчання особисто, мали більше 

знань у сфері менторства та менше упереджень, були більш обізнані про роль менторів, що 

варто робити, а що ні, будучи ментором, відчували себе більш ефективними  і підготовленими 

до ролі ментора.

Тільки включення висновків з дослідження в зміст навчальної програми не робить програму 
навчання на основі фактичних даних.

Онлайн або на основі веб-технологій тренінг добре підходить для розвитку знань з даної теми. 

У випадку менторства бажаним і оптимальним є використання змішаного підходу у навчанні, 

оскільки розвиток чи покращення навиків поведінки відіграє також важливу роль, і ці навики 

найкраще можуть практикуватися в контексті особистого тренінгу. Крім того, не лише зміст 

навчальних матеріалів повинен базуватись на результатах досліджень, але й методи, що 

використовуються у проведенні особистого навчання, також повинні базуватись на результатах 

досліджень. Наприклад, в особистих тренінгах повинні враховуватися різні стилі навчання, а 

також в учнів має бути можливість практикувати і застосовувати навики поведінки, які вони 

вивчили, на прикладах, які можуть виникнути у менторських відносинах. Використання різних 

підходів у спілкуванні, навчанні і практиці нових навиків та інформації, яка включає візуальні, 

аудіювальні, письмові та кінестетичні методи, сприяє досягненню  широкого спектру різних 

учнів, які можуть бути учасникам тренінгу. Інтерактивне залучення та спільна робота групи 

замість лекцій давали кращі результати в навчанні студентів. Виявлено, що включення 

інтерактивних заходів та методів навчання має важливе значення у превентивній літературі, 

тому що інтерактивні програми дають кращі результати для дітей і підлітків, а також більшу 

точність виконання. Таким чином, об’єднання активних підходів до інструкцій таких, як активне 

навчання, практичне навчання і навчання на основі розгляду проблем, не перетворює учня в 

пасивного слухача, а збільшує якість матеріалу. 

Нарівні з використанням педагогічних методів під час особистого тренінгу, що проводиться 

інструктором, важливим є і підготовка та навики такого інструктора. Превентивна наукова 

література пропонує корисні рекомендації з даного питання, а саме, що вступний тренінг 

перед початком основної частини навчання є ключовою стратегією, оскільки підвищує якість 

проведення навчання, ознайомлює слухачів з теоретичною основою, змістом, навиками, які 

будуть розвиватися протягом навчання, та методами навчання. Також суттєву роль відіграють 

якість донесення матеріалу та взаємодія з учасниками, що асоціюється з успішними 

результатами. Виявлено подібний  шаблон результатів для переваг тренінгу з вчителем та 

професійного розвитку, а саме , що він сприяє виконанню високоякісного навчального плану 

та превентивним експериментальним програмам. 

ВИНЯТКИ ТА ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Не було виявлено ніяких винятків з основоположної практики в даному стандарті. Всі 

основоположні практики в цьому стандарті відносяться до навчання ментора і вважаються 

фундаментальними для ефективної практики менторських програм. Лише навчання підопічного 

і батьків або опікунів включено до практики покращення; отже, вони не є обов’язковими.
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СТАНДАРТ 4

ФОРМУВАННЯ ПАРИ МЕНТОРА І ПІДОПІЧНОГО ТА ІНІЦІЮВАННЯ

Підібрати ментора і підопічного та ініціювати менторські відносини, використовуючи стратегії, 

що збільшать можливості того, що менторські відносини будуть витривалими та ефективними.

*Основоположні практики та покращення, відзначені зірочкою, представляють нові або суттєво 

змінені практики з третього видання. Менторським програмам рекомендується надати рівний 

розгляд реалізації усіх основоположних практик, перерахованих у даному стандарті.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ
B.4.1 Програма враховує характеристики ментора і підопічного (наприклад, інтереси, сусідство, 

доступність, вік, стать, расу, етнічну приналежність, особистість, виражені переваги ментора, 

підопічного, і батьків або опікунів, цілі, сильні сторони, попередній досвід) при формуванні 

пари.

B.4.2 Програма організовує та документує першу зустріч між ментором і підопічним, а також у 

разі необхідності з батьками або опікуном.

B.4.3 Представник програми повинен бути на місці та/ або бути присутнім під час першої 

зустрічі пари ментора і підопічного та у разі необхідності батьки або опікуни.

B.4.4 * Ментор, підопічний, представник програми та у разі необхідності батьки або опікун 

підопічного особисто зустрічаються для підписання договору, погоджуючись з правилами та 

вимогами програми (наприклад, регулярності, інтенсивності і тривалості зустрічей пари; ролі 

кожної особи, що бере участь у менторських відносинах; частоти контакту з програмою), а 

також правилами безпеки.

ПОКРАЩЕННЯ
Е.4.1 * Програма зводить підопічного з ментором, який щонайменше на три роки старший 

підопічного. 

Е.4.2 * Програма виступає спонсором заходів для формування пар менторів і підопічних, де 

потенційні ментори і підопічні можуть зустрітися і взаємодіяти один з одним та надати програмі 

зворотний зв’язок щодо своїх переваг у формуванні пари.

Е.4.3 * Програма надає можливість одному з батьків/батькам або опікуну/ опікунам надати 

зворотній зв’язок стосовно ментора, обраного програмою, перед зустріччю.

E.4.4 * Початкова зустріч відбувається у підопічного вдома, на якій присутній представник 

програми, якщо ментор буде забирати підопічного з дому для зустрічей. 

E.4.5 * Представник програми готує ментора до першої зустрічі після того, як було сформовано 

пару ментора і підопічного (наприклад, надає ментору інформацію про майбутнього підопічного; 

нагадує менторові про конфіденційність; обговорює потенційні можливості і проблеми, 

пов’язані з менторством запропонованого підопічного).

E.4.6 * Представник програми готує підопічного і його батьків або опікунів до першої зустрічі 

після того, як було сформовано пару ментора і підопічного (наприклад, надає підопічному та 

батькам інформацію про обраного майбутнього ментора; обговорює будь-які сімейні правила, 

що повинні розділятись з ментором; обговорює, якою інформацією члени сім’ї хотіли б 

поділитися з ментором і коли).

ОБГРУНТУВАННЯ
Створення ефективних та тривалих менторських відносин починається з формування пари 

ментора і підопічного і формального встановлення менторських відносин. Менторські програми 

повинні мати комплексний план підбору ментора і підопічного та ініціювання менторських 

відносин, що посилається на усі основоположні практики даного стандарту.
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МЕТОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ФОРМУВАННЯМ ПАРИ МЕНТОРА І ПІДОПІЧНОГО
Формування пар менторів та їхніх підопічних базується на схожості, де враховується вік, стать, 

раса, етнічна приналежність та спільні інтереси, як часто рекомендується. Однак дослідження 

пар різних рас у порівнянні з парами однієї раси виявило лише декілька відмінностей 

у розвитку якості відносин або в позитивних результатах, припускаючи, що підбір пари за 

ознакою раси не може бути суттєвою вимогою для успішних менторських відносин. Таким 

чином, хоча дослідження не остаточне, рекомендується, що підбір пари на основі спільних 

інтересів повинен мати пріоритет над підбором пари за ознакою расової приналежності. 

Крім того, програми повинні розглянути теорії змін і місії своєї програми при визначенні 

пріоритетності характеристик для підбору пари ментора і підопічного (В.4.1).

Дослідження з менторських програм, які дозволяють підопічним обирати собі ментора, 
показали певну перспективну початкову підтримку для даної практики.

Повинна бути достатня різниця у віці між менторами і підопічними, щоб ментор дійсно 

вважався «старшим» (Е.4.1). Обгрунтування цієї покращеної практики особливо важливе 

для програм, які залучають підлітків в якості менторів. Ці ментори зазвичай страждають 

від нестачі самостійності своїх дій і знаходяться під тиском інших з їхньої вікової групи, з 

якою такий ментор відчуває тісний зв’язок, необхідність бути прийнятим і популярним. 

Така відсутність об’єктивності, де ментори-підлітки можуть відчувати потребу у схваленні 

підопічними-однолітками, може бути найбільш проблематичною з точки зору зразка моделі, 

надійних друзів і емпатії менторів до їхніх підопічних. Карчер рекомендує щонайменше два 

роки або два класи різниці у віці між менторами і підопічними для досягнення цілі. Іншими 

слова, першокурсник в університеті ніколи не буде підопічним другокурсника, і, навпаки, 

учень восьмого класу буде вважатися належним ментором для шестикласника у випадку, 

якщо ментор демонструє високий рівень зрілості. В деяких ситуаціях, коли ментори і підопічні 

не є  однолітками, допускається мала різницю у віці між учасниками пари. Наприклад, коли 

другокурсники виступають менторами для першокурсників з іншого навчального закладу. Так, 

вони можуть і не знаходитися під впливом однолітків, якби вони були в одному навчальному 

закладі. Проте навіть в такій ситуації програмам слід бути обережними, тому що мала різниця 

у віці у менторських відносинах може бути проблематичною в рамках соціальних стандартів 

програми. Ментори-підлітки можуть мати труднощі через відсутність незалежності, борючись 

з тими ж самими віковими соціальними вимогами.

Щоб допомогти в процесі формування пар менторів та відповідних підопічних, деякі менторські 

програми організовують заходи, де потенційні ментори і підопічні можуть зустрітися і 

взаємодіяти один з одним та потім надати програмі зворотній зв’язок щодо своїх переваг 

у формуванні пари (E .4.2). Цей процес дає менторам і підопічним певний «голос і вибір» у 

виборі пари, і заснований на ідеї, що цей метод асоціюється з  активнішою участю у програмі. 

Дослідження  менторських програм, які дозволяють підопічним обирати собі ментора, показали 

певну перспективну початкову підтримку для даної практики. Отже, менторські програми, 

в яких підопічні обирають собі менторів – менторство за ініціативою молоді – були визнані 

перспективними стосовно тривалості пар і довгострокових результатів молоді.

Багато програм також дозволяють батькам або опікунам надати зворотній зв’язок стосовно 

обраного ментора перед зустріччю (Е.4.3). Ця практика спрямована на посилення батьківської 

участі і голосу в менторській програмі. Батьки можуть мати найбільше представлення про тип 

ментора, який би найкраще підійшов їхній дитині, тому їхній внесок і відгук можуть допомогти  

раще підібрати ментора.

ІНІЦІЮВАННЯ ВІДНОСИН МЕНТОРСТВА
Коли пара підібрана, передовий досвід менторства радить менторам та підопічним провести 
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формальну першу зустріч, яка має документуватися та на якій має бути присутній представник 

програми та у разі необхідності батьки або опікуни (В.4.2 і В.4.3). Рекомендується, щоб 

представник менторської програми підготував до першої зустрічі ментора, підопічного та у 

разі необхідності батьків або опікунів, щоб кожен знав, що очікувати (E.4.5 і E.4.6). Під час цієї 

підготовчої бесіди представники програми повинні надати довідкову інформацію про всіх, 

хто братиме участь у менторських відносинах. Це – можливість обговорити з батьками або 

опікуном будь-які конкретні правила, які батьки мають для дитини та про які вони хотіли б 

розповісти ментору, та якої інформацією про свою сім’ю батьки або опікун хотіли б поділитися 

з ментором.

Також рекомендується, щоб перша зустріч проходила у підопічного вдома особливо, якщо 

ментор буде забирати підопічного з дому для зустрічей (E.4.4). Зустріч в цьому місці дозволяє 

ментору дізнатися, де живе підопічний, і може сприяти більш комфортному відчуттю ментора, 

підопічного і батьків або опікуна стосовно візиту ментора до житла підопічного.

Рекомендується, щоб представник менторської програми підготував до першої зустрічі 
ментора, підопічного та у разі необхідності батьків або опікунів, щоб кожен знав, чого 
очікувати.

Підписання договору про зобов’язання у менторських відносинах та погодження з правилами 

та вимогами програми є одним із завдань, яке повинне бути виконане на першій зустрічі 

(В.4.4). Формально підписання цього договору допоможе встановити чіткі очікування від 

менторських відносин. Ці очікування пов’язуються з передчасним завершенням менторських 

відносин, і передчасне закінчення асоціюється з негативними результатами для підопічних. 

Тож, особливо важливо для всіх учасників менторських відносин мати чіткі очікування з 

самого початку.

ВИНЯТКИ ТА ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Групові менторські програми повинні ретельно розглядати, яким чином ці основоположні 

практики можуть бути включені в план підбору ментора і підопічного та ініціювання 

менторських відносин. Варто звернути увагу на деякі важливі речі, так, створена групова 

динаміка має враховуватись у процесі менторства. Крім того, програмі варто визначити, 

як менторство може бути найбільш ефективним в контексті групи. Цей план повинен 

передбачати, які характеристики членів групи є найбільш важливими, процедури проведення 

перших зустрічей, чи буде у членів групи можливість зробити свій внесок по відношенню до 

інших учасників групи, та як відбуватиметься інтеграція нових членів групи, якщо останні 

були залучені   після того, як пройшла перша зустріч.
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СТАНДАРТ 5

МОНІТОРИНГ І ПІДТРИМКА

Стежити за важливими етапами у менторських відносинах та за безпекою дитини і підтримувати 

пару ментора та підопічного шляхом надання постійних консультацій, тренінгів з вирішення 

проблем та доступом до ресурсів протягом тривалості менторських відносин.

*Основоположні практики та покращення, вдзначені зірочкою, представляють нові або суттєво 

змінені практики з третього видання. Менторським програмам рекомендується надати рівний 

розгляд реалізації усіх основоположних практик, перерахованих у даному стандарті.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ
B.5.1 Програма зв’язується з менторами і підопічними мінімум два рази на місяць на регулярній 

основі протягом першого місяця зустрічей та один раз на місяць після.

B.5.2 * При кожному контрольному зв’язку з менторами представники програми повинні 

запитати у них про менторську діяльність, результати підопічного, безпеку дітей, якість 

менторських відносин, а також вплив менторства на самих менторів і підопічних, 

використовуючи стандартну процедуру.

B.5.3 * При кожному контрольному зв’язку з підопічними представники програми повинні 

запитати підопічних про менторську діяльність, їхні результати, безпеку дітей, якість 

менторських відносин, а також вплив менторства на підопічних, використовуючи стандартну 

процедуру.

B.5.4 Програма відповідає протоколу на основі фактичних даних, щоб отримати більш глибоку 

оцінку від менторів і підопічних про якість їхніх менторських відносин, та використовує науково 

перевірені методи оцінки відносин.

B.5.5 * Програма звертається до відповідального дорослого в житті кожного підопічного 

(наприклад, батьки, опікун або вчитель) мінімум два рази на місяць на регулярній основі 

протягом першого місяця зустрічей та один раз на місяць після.

B.5.6 * При кожному контрольному зв’язку з відповідальним дорослим в житті підопічного 

представники програми повинні запитати підопічних про менторську діяльність, їхні 

результати, безпеку дітей, якість менторських відносин, а також вплив менторства на 

підопічних, використовуючи стандартну процедуру.

В.5.7 * Програма регулярно оцінює всі сформовані пари, щоб визначити, чи потрібно їх 

припинити чи заохочувати до продовження відносин.

B.5.8 Програма документує інформацію про кожну зустріч ментора і підопічного, включаючи 

як мінімум, дату, тривалість і опис проведеної діяльності.

B.5.9 Програма надає ментору доступ до відповідних ресурсів (наприклад, консультації 

експертів та співробітників програми тощо, публікації, веб-ресурси, досвідчені ментори), щоб 

допомогти менторам вирішити проблеми, які виникають у менторських відносинах.

B.5.10 * Програма надає підопічним та їхнім батькам доступ до відповідних ресурсів (наприклад, 

консультації експертів та співробітників програми тощо, публікації, веб-ресурси, доступні 

соціальні служби), щоб допомогти сім’ям вирішити проблеми та задовольнити потреби, які 

виникають у менторських відносинах.

B.5.11 Програма надає щороку можливість пройти менторський тренінг після підбору пари.

B.5.12 * Програма надає менторам відгук на регулярній основі щодо результатів їхніх підопічних 

і впливу менторства на їхніх підопічних, щоб постійно покращувати результати підопічних і 

заохочувати утримання ментора.

ПОКРАЩЕННЯ
Е.5.1 * Програма проводить щороку як мінімум одну контрольну особисту зустріч з ментором, 

підопічним і, у разі необхідності,  з батьками чи опікуном.
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Е.5.2 Програма організовує один або декілька групових заходів для пар ментора і підопічного 

та/ або надає інформацію про заходи, в яких, можливо, пара забажає брати участь.

E.5.3 * Програма організовує один або декілька групових заходів для пари ментора і підопічного 

та сім’ї підопічного.

E.5.4 Програма висловлює подяку менторам та визнає їхній внесок щорічно протягом 

менторських відносин та до завершення таких відносин.

E.5.5 * Принаймні один раз протягом навчального чи календарного року менторських відносин 

програма висловлює подяку сім’ї чи відповідальному дорослому у житті кожного підопічного 

(наприклад, опікун чи вчитель) та визнає їхній внесок стосовно підтримки підопічного у 

менторстві.

ОБГРУНТУВАННЯ
Велика частина роботи менторських програм присвячена моніторингу і підтримці менторських 

відносин. Вони відіграють вирішальну роль в успішному менторстві. Наприклад, менторські 

відносини, які перевіряються і підтримуються програмою, приносять більше задоволення, що, 

в свою чергу,  і призводить до кращих результатів у молоді. Крім того, менторські відносини 

розвиваються з часом, а, отже, повинні пристосовуватися до зміни потреб підопічного в 

зв’язку з розвитком підопічного. Оскільки підопічний змінюється, менторські відносини також 

повинні змінюватись. Крім того, немає ніякої гарантії, що тривалі менторські відносини стануть 

більш легкими, тому контроль і підтримка повинна залишатися послідовними та частими 

протягом усього періоду відносин для того, щоб допомогти парі вирішити будь-які проблеми, 

які виникають. Врешті-решт, моніторинг та підтримка менторських відносин має вирішальне 

значення для гарантування безпеки дітей. Таким чином, менторська програма повинна мати 

комплексний письмовий план моніторингу та підтримки менторських відносин, що включає 

усі основоположні практики даного стандарту.

МОНІТОРИНГ МЕНТОРСЬКИХ ВІДНОСИН

Моніторинг відносин повинен бути послідовним та регулярним протягом усього періоду 

менторських відносин. Постійний контакт менторів і підопічних з представниками програми 

асоціюється з більш тривалими менторськими відносинами так само, як частіші зустрічі між 

менторами і підопічними та міцніші менторські відносини. Частотаконтрольного зв’язку з 

ментором і підопічнимповинна враховувати будь-які проблеми, що виникли між ментором і 

підопічним на даний час. Так, моніторинг та підтримка, напевно, повинні відбуватися частіше 

у випадку виникнення проблем (B.5.1).

Моніторинг менторських відносин повинен відповідати стандартній процедурі для обох 

–менторів і підопічних з метою отримання інформації про менторські відносини (В.5.2, 

В.5.3). Мета оцінки цієї інформації  – це допомога в гарантуванні безпеки дитини та дозвіл 

представникам програми надати зворотній зв’язок і підтримку менторським відносинам. 

Процедура повинна містити питання стосовно нещодавньої менторської діяльності, результатів 

підопічного, проблем безпеки дітей, якості менторських відносин, а також сприйняття впливу 

менторства на ментора і підопічного. Стандартна процедура повинна також містити інструкції 

з документування кожного моніторингу, включаючи дату, час і ключову інформацію, зібрану 

під час контакту.

Коли представники програми знаходяться в постійному контакті з батьками, пари менторів і 

підопічного частіше зустрічаються (В.5.5). Щомісячний контакт з відповідальним дорослим у 

житті підопічного таким, як батьки, опікун або вчитель, дає можливість до залучення батьків 

та інших дорослих, що надають підтримку, у менторські відносини і моніторингу менторських 

відносин. Як і у випадку з менторами та підопічними, цей контакт повинен відповідати 

стандартній процедурі, встановленій для збору інформації про менторську діяльність, 

результати підопічного, безпеку дітей, якість менторських відносин, а також вплив менторства 
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на підопічних (B.5.6). Стандартна процедура повинна також включати в себе інструкцію для 

документування контактів моніторингу, включаючи дату, час і інформацію, зібрану під час 

контакту.

Контакт з менторами, підопічними і відповідальним дорослим у житті підопічного 

ідеально відбувався би завдяки особистому спілкуванню чи телефонним розмовам, які 

надаютьможливість спільного обговорення менторських відносин. Представники менторських 

програм повинні практикувати активне слухання, задавати відкриті питання і ставити уважні 

додаткові запитання, аби встановити якомога більше інформації про менторські відносини, а 

також вплив менторських відносин на підопічного. Електронна пошта або інші онлайн способи 

комунікації можуть використовуватись для стабільних або довгострокових менторських 

відносин, але не повинні бути єдиним способом підтримання контакту з менторами, підопічними 

і відповідальним дорослим у житті підопічного.

Коли представники програми знаходяться в постійному контакті з батьками, пари менторів 
і підопічного частіше зустрічаються.

Крім того, щорічний особистий контакт з ментором, підопічним  та батьками або опікуном 

дає додаткову можливість представникам програми дізнатися більш глибоку інформацію 

про менторські відносини і вплив цих відносин на підопічного (Е.5.1). Також можна прозоро 

спостерігати та вирішувати питання безпеки дитини через особисту зустріч.

ОЦІНКА МЕНТОРСЬКИХ ВІДНОСИН

Моніторинг відносин повинен особливо концентруватися на розвитку міцного зв’язку між 

ментором і підопічним, оскільки молодь, яка сприймає більш довірливо, взаємно і емпатично 

відносини зі своїм ментором, отримує більше користі, ніж молодь, яка сприймає в меншій мірі 

усі ці якості. Оцінка якості менторських відносин з точки зору як ментора, так і підопічного, 

може дати цінну інформацію для підтримки окремих пар (В.5.4). Багато досліджень були 

розроблені з цією метою, але лише невелика кількість досліджень наводить докази і вважається 

надійною та достовірною (див. Наккула, 2014 для огляду існуючих опитувань). Розроблення 

та використання науково перевіреного опитування для оцінки якості менторських відносин 

могло б сприяти програмі.

Оцінка якості менторських відносин з точки зору як ментора, так і підопічного, може дати 
цінну інформацію для підтримки окремих пар.

Крім того, спільна діяльність ментора і підопічного протягом їхніх зустрічей сприяє визначенню 

стилю або підходу (наприклад, розвитковий, інструментальний) і якості менторських відносин, 

що, в свою чергу, сприяє результатам молоді. Ведення записів про дату, тривалість та 

діяльність, що відбувалась на кожній зустрічі пари, може допомогти представникам програми 

в оцінці стилю менторських відносин і забезпеченню більш цілеспрямованої підтримки (B.5.8). 

Регулярний моніторинг зустрічей ментора і підопічного дозволяє представникам програми 

спостерігати за діяльністю ментора і підопічного, а також оцінити, чи їхні зустрічі відповідають 

цілям, правилам і керівними принципам менторської програми. Крім того, записи, що містять 

інформацію, можуть допомогти у захисті безпеки дитини.

Завдяки послідовному моніторингу менторських відносин представники програми можуть 

періодично оцінювати, чи існують будь-які проблеми у менторських відносинах, що можуть 

спричинити завершення менторських відносин (В.5.7). Передбачення завершення відносин і 

в подальшому підготовка менторів та підопічних до завершення відносин допоможе запобігти 

негативних наслідків в результаті закінчення менторських відносин.
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ПІДТРИМКА МЕНТОРСЬКИХ ВІДНОСИН
Підтримка менторських відносин має безпосередньо надаватись менторам і пристосовуватись 

до визначення сильних і слабких сторін менторських відносин (B.5.9). Коли ментори 

отримують високоякісну підтримку від своєї менторської програм, вони звітують про більш 

міцні відносини зі своїми підопічними і, скоріш всього, продовжать менторські відносини. Ця 

підтримка може бути надана в багатьох формах і може включати доступ до таких ресурсів, 

як поради представників програми або інших наставників, друковані матеріали та інтернет-

ресурси. Більшість менторів, які отримують таку підтримку від своєї менторської програми 

через телефонні дзвінки, погоджуються, що телефонні дзвінки допомагають у зміцненні 

пари ментора і підопічного, та ментори, котрі відвідують групи менторської підтримки, також 

зазначають про їхню користь. Постійне навчання може також сприяти більш ефективним, 

міцним та більш доброякісним менторським відносинам (B.5.11).

Забезпечення зворотного зв’язку з ментором стосовно підопічного і менторських відносин 

виконує декілька функцій підтримки (B.5.12). Наприклад,  враховуючи, що альтруїстичні 

фактори, такі як віддача громаді, є найбільш розповсюдженими причинами, чому особи 

добровільно стають менторами, надання зворотного зв’язку ментору про вплив менторських 

відносин на підопічного може посилити мотивацію займатися волонтерством та заохочувати 

їх до продовження заняттям волонтерською діяльністю в якості ментора. Крім того, очікування 

менторів від менторських відносин впливає на те, чи захочуть волонтери  залишатись 

менторами і надалі та на їхнє сприйняття менторських відносин. Так, надання ментору 

зворотного зв’язку стосовно його підопічного і менторських відносин надає можливість 

представникам програми гарантувати, що ментори мають реальні і позитивні очікування, 

тому ментори, з малою долею вірогідності, закінчать передчасно менторські відносини. Крім 

того, зворотний зв’язок з менторами також може вплинути на почуття своєї ефективності в 

якості ментора.Відомо, що, коли ментори відчувають велику самоефективність у менторських 

відносинах, вони більш задоволені, частіше зустрічаються зі своїм підопічними, звітують про 

менше проблем у менторських відносинах, помічають більше переваг для своїх підопічних, і 

мають більш якісні менторські відносини. Коли менторам надається зворотний зв’язок про те, 

як їхні підопічні почуваються про різні результати, ментори можуть переглянути свій підхід, 

поведінку і пропозиції щодо дій для допомоги підопічним у задоволенні їхніх потреб і цілей.

Очікування менторів від менторських відносин впливає на те, чи захочуть волонтери  
залишатись менторами і надалі та на їхнє сприйняття менторських відносин.

Програма повинна надавати підопічним та їхнім батькам або опікунам підтримку, розроблену 

для визначення переваг і недоліків у менторських відносинах (B.5.10). Батькам або опікунам 

може знадобитися підтримка з боку менторської програми для гарантії, що вони мають чітке 

уявлення про ментора і програму, розуміють роль ментора та як вони можуть найкращим чином 

підтримати цю роль. Ця підтримка може включати консультації експертів та співробітників 

програми або інших батьків, друковані матеріали та веб-ресурси. Крім того, підопічні і їхні 

батьки або опікуни можуть мати потреби чи стискатися з проблемами, які не можуть бути 

вирішені за допомогою менторських відносин. У разі необхідності підопічним та їхнім сім’ям 

повинні бути запропоновані послуги соціальних служб.

ДОДАТКОВІ ПРАКТИКИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПІДТРИМКИ
Менторські програми, які пропонують щомісячні недорогі події, квитки на заходи або 

надають можливості участі в заходах, в цілому, асоціюються з позитивними результатами 

(Е.5.2). Крім того, забезпечення менторів з переліком можливих заходів і розвиваючих 

відповідних видів діяльності пов’язується в середньому з тривалішими  і міцнішими парами 

ментора і підопічного. Батьківська підтримка та участь у менторських відносинах впливає на 

ефективність менторства для молоді та міцність менторських відносин. Організація групової 
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діяльності для менторів, підопічних та їхніх сімей надає можливість  батькам або опікунам 

брати участь і висловлювати свою підтримку менторським відносинам (E.5.3). Вважається, 

що розважальна групова діяльність може також покращити відносини між представниками 

програми і менторами-волонтерами, які можуть збільшити волонтерську прихильність.

Волонтери повідомляють, що неформальні, особисті форми визнання такі, як листи подяки, 
- найбільш значимі.

Врешті-решт, визнання і відзначення досягнень волонтерів вважається важливою практикою 

у стимулюванні до участі у волонтерській програмі (E.5.4). Волонтери повідомляють, 

що неформальні, особисті форми визнання такі, як листи - подяки, - найбільш значимі. 

Рекомендується щорічне визнання менторів, щоб збільшити усвідомлення менторами своєї 

ефективності і заохочувати їх продовжувати займатися волонтерською діяльністю. Так само, 

щорічно має бути висловлена подяка сім’ям, які беруть участь у менторських відносинах, за 

їхній внесок у менторську програму (E.5.5).

ВИНЯТКИ ТА ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ
Винятки в цих основоположних практиках можуть відбуватися головним чином на практиці, 

пов’язаній з моніторингом менторських відносин. Менторські програми у певних місцях, 

ймовірніше, будуть мати можливість спостерігати за діяльністю і взаємодією менторів і 

підопічних у програмі, і тому моніторинг може бути спрямований, в першу чергу, на збір 

інформації про якість відносин, проблеми в менторських відносинах і як менторська програма 

може сприяти менторським відносинам і підопічному. Груповим менторським програмам, 

напевно, треба розглянути питання про збір під час моніторингу додаткової інформації такої, як 

будь-які занепокоєння з приводу динаміки групи або спільних для групи проблем. Підопічним 

може знадобитися збільшення частоти контрольних контактів та надання додаткової 

підтримки, особливо у випадку, коли ментор-одноліток має менше досвіду у порівнянні з 

досвідом дорослого ментора або має менше досвіду роботи з молоддю. 

Насамкінець, програмам, які служать старшій молоді або дорослими підопічним, може не 

знадобитися зв’язуватися щомісяця з відповідальним дорослим у житті підопічного, хоча 

в багатьох випадках програмам може бути корисно зв’язатись з іншою важливою особою у 

житті підопічного, щоб зібрати додаткову інформацію про результати підопічного, проблеми, з 

якими стикається підопічний і уявлення про вплив менторства на підопічного. Ця інформація 

може покращити підтримку незалежно від віку ментора або підопічного.
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СТАНДАРТ 6

ЗАВЕРШЕННЯ

Сприяти завершенню пари ментора і підопічного у такий спосіб, що підтверджує внесок 

ментора і підопічного та пропонує їм можливість підготуватися до завершення та оцінити їхній 

досвід.

*Основоположні практики та покращення, відзначені зірочкою, представляють нові або суттєво 

змінені практики з третього видання. Менторським програмам рекомендується надати рівний 

розгляд реалізації усіх основоположних практик, перерахованих у даному стандарті.

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАКТИКИ
B.6.1 Програма передбачає процедуру для очікуваних завершень менторства, коли учасники 

пари бажають і здатні брати участь у процесі завершення.

B.6.2 Програма передбачає процедуру для непередбачуваних завершень менторства, коли 

учасники пари бажають і здатні брати участь у процесі завершення.

B.6.3 * Програма передбачає процедуру для завершення менторства, коли один із учасників 

пари не бажає і не здатний брати участь у процесі завершення.

B.6.4 Програма проводить заключні інтерв’ю з менторами і підопічними і у разі необхідності з 

батьками або опікунами.

B.6.5 * Програма передбачає  письмові правила і процедури для нового формування пари у 

разі необхідності.

В.6.6 * Програма документує, що процедури завершення менторства були дотримані.

B.6.7 * Незалежно від причини завершення менторства менторська програма повинна 

провести бесіду з менторами на наступні теми:

a) Обговорення почуттів ментора стосовно завершення програми

b) Обговорення причин завершення у разі необхідності

c) Обговорення позитивного досвіду у менторських відносинах 

d) Процедури щодо повідомлення ментором зазделегідь підопічному та у разі необхідності 

його батькам про передбачене програмою завершення зустрічей, щоб надати достатньо 

часу для належної підготовки підопічного до завершення менторства

e) Огляд правил програми для контакту після завершення менторських відносин

f) Створення плану для контакту після завершення менторських відносин у разі необхідності

g) По можливості створення плану останньої зустрічі пари

h) Обговорення можливого нового формування пари у разі необхідності

B.6.8 * Незалежно від причини завершення менторства менторська програма повинна 

провести бесіду з підопічними та у разі необхідності з батьками або опікунами на наступні 

теми:

a) Обговорення почуттів підопічного стосовно завершення програми

b) Обговорення причин завершення у разі необхідності

c) Обговорення позитивного досвіду у менторських відносинах 

d) Процедури щодо повідомлення ментору про завершення менторських відносин та у разі 

необхідності визначення терміну закінчення

e) Огляд правил програми для контакту після завершення менторських відносин

f) Створення плану для контакту після завершення менторських відносин у разі необхідності

g) По можливості створення плану останньої зустрічі пари

h) Обговорення можливого нового формування пари у разі необхідності

B.6.9 Програма має письмове публічне звернення до батьків або опікунів у разі необхідності, а 

також до менторів і підопічних, в якому визначає правила завершення менторських відносин 
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і правила щодо зв’язку міжментором і підопічним після завершення менторських відносин 

(наприклад, включно контакти через соціальні мережі та за допомогою електронних засобів 

комунікації).

ОБГРУНТУВАННЯ
Завершення чи припинення пари – нормальний етап у менторських відносинах. Підопічні, 

батьки або опікуни та ментори можуть відчувати певні негативні емоції (наприклад, 

розчарування або сум) після закінчення менторських відносин. Менторські відносини, які 

закінчуються передчасно, можуть спричинити негативні наслідки, особливо для підопічних, в 

тому числі зниження показників функціонування молоді таких, як самооцінка або впевненість 

у шкільному житті. Проте за підтримки агентства при належному повідомленні про терміни 

та причини завершення відносин підопічні та інші учасники пари можуть краще впоратися 

з подоланням відчуття втрати менторських відносин. Так, менторські програми повинні мати 

комплексний письмовий план завершення менторських відносин, що посилається на усі 

основоположні практики даного стандарту.

ПЛАНУВАННЯ ЗАВЕРШЕННЯ МЕНТОРСЬКИХ ВІДНОСИН
Обговорення правил та процедури завершення повинне відбуватися протягом усього циклу 

менторських відносин з усіма учасниками пари. Для планування завершення відносин 

менторська програма повинна провести бесіду з усіма учасниками пари, щоб обговорити їхню 

зацікавленість у продовженні менторських відносин за межами початкового зобов’язання 

(Е.6.1). Ця розмова дозволяє кожному формально сприяти продовженню менторських відносин 

на додатковий період часу та обговорити будь-які проблеми, які виникають,  та які необхідно 

вирішити для того, щоб продовжити відносини. 

Завершення менторських відносин може бути передбачуваним (наприклад, кінець навчального 

року) або непередбачуваним (наприклад, зміна адреси, хвороба). Ментори, підопічні, батьки 

або опікуни чи менторська програма може ініціювати завершення менторських відносин 

з особистого характеру (наприклад, незадовільні відносини, труднощі у спілкуванні) чи 

практичних міркувань (наприклад, ментор або підопічний не з’являється на запланованих 

зустрічах, зміна місця проживання). Згодом,  вкрай важливо, щоб агенції планували як 

непередбачувані, так і передбачувані завершення, та мали чіткі правила у розпорядженні 

і документували обидва типи сценаріїв (В.6.1, В.6.2, В.6.6). Крім того, учасники пари також 

можуть з різних причин уникати, процесу завершення відносин. Співробітникам програми 

варто передбачити певний опір завершенню менторських відносин з боку учасників пари та 

керуватися  правилами, якщо учасник пари не в змозі брати участь у процесі завершення 

(В.6.3).

ПРАВИЛА ЗАВЕРШЕННЯ
Завершення діяльності може набувати різних форм таких, як співбесіди, зустріч пари з 

представниками або без представників агентства або велика групова подія. Заключні інтерв’ю 

дають можливість підопічним, менторам та батькам або опікунам поділитись своїм спільним 

позитивним досвідом і впливом, перебуваючи у менторських відносинах (В.6.4). Крім того, 

представники програми можуть збирати інформацію від підопічних, менторів та батьків або 

опікунів, що в подальшому можевикористовуватись для вдосконалення практики агентства 

або майбутніх інструкціій для учасників пари (наприклад, консультації або посилання до служб 

підтримки або іншого менторського агентства).

Обговорення правил та процедури завершення повинне відбуватися протягом усього циклу 
менторських відносин з усіма учасниками пари.

Всі учасники пари, в тому числі підопічний, ментор та батьки або опікуни, повинні бути задіяні 
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у завершенні менторських відносин. Незалежно від обставин кожне завершення повинно 

формально обговорюватися з менторами, підопічними та у разі необхідності їхніми батьками або 

опікунами і представниками менторської програми, щоб дати кожному можливість осмислити 

і висловитися на рахунок менторських відносин (B.6.7, B.6.8). Дослідження показують, 

що, якщо завершення відносин формально не відбувається, навіть у випадку слабких 

менторських відносин, це може спричинити негативні емоційні наслідки для підопічних такі, 

як розчарування або гнів. Також завершення неналежним чином у випадку міцних і плідних 

менторських відносин може призвести до негативних почуттів попри позитивний досвід 

менторства. Ментори і підопічні повинні розділити спогади про радісний час, який вони 

мали разом, та взяти участь у спеціальних подіях, приурочених до їхньої останньої зустрічі. Ці 

розмови також дають можливість створити план для завершення менторських відносин. Одна 

з найкращих практик для завершення відносин є проведення випускного вечору для усіх 

учасників менторських відносин з метою завершення відносин позитивним святом (Е.6.2), 

яке формально означає перехідний період у відносинах.

ПРИМІТКИ ЩОДО ЕТАПУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІДНОСИН

Після закінчення менторських відносин підопічні або ментори можуть мати бажання 

продовжити свою участь у менторській програмі. У разі необхідності агенція може розглянути 

питання щодо продовження пари або формування нової пари зацікавленого підопічних або 

менторів (B.6.5). Існує ряд доказів, щоб припустити, що можуть бути певні негативні наслідки 

для підопічних, які пройшли через передчасне завершення відносин і для яких були підібрані 

нові ментори. Так, рекомендується, щоб агенція керувалася спеціальними  письмовими  

правилами у випадку підбору нового ментора чи підопічного. Крім того, відносини з природними 

менторами пов’язуються з позитивними результатами для молоді за рамками формальних 

менторських відносин. При закінченні формальних менторських відносин співробітники 

агенцій можуть допомогти підопічним з визначенням контексту та способів, в яких можливо 

виявити потенційного дорослого, хто може стати позитивним природним ментором(E.6.3).

Часто учасники пари бажають продовжувати свої відносини поза межами їхньої співпраці з 

менторськими агенціями. Хоча детально не досліджене, продовження контакту між менторами 

і підопічними без участі агенцій (наприклад, через соціальні мережі) може викликати як 

ризики, так і вигоди для учасників. Тому агенції повинні виробити чіткі для всіх учасників пари 

правила для контакту після завершення відносин протягом процедури завершення (B.6.9).

ВИНЯТКИ ТА ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Винятки з цих основоположних практик відбуваються, у менторських програмах, які не 

мають контакту з батьками або опікунами і, таким чином, не можуть включити їх в процедуру 

завершення. Окрім  того, групові менторські програми повинні розглянути, як ці основоположні 

практики можуть бути включені в план завершення, особливо, коли учасник залишає групу з 

певних причин. Процедури завершення повинні вирішити питання, чи буде такий учасник 

групи замінений, а також, яка допомога має бути надана іншим учасникам групи та тому, 

хто залишає групу. Отже, план завершення повинен описувати, яким чином менторська 

програми розглядає можливість продовження менторських відносин за межами початкового 

зобов’язання усіх учасників групи.
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