
Бажаємо гарного настрою, 

плідної праці та продуктивної 

взаємодії!



РЕГІОНАЛЬНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ



Нагадуємо, що наказом Мінекономіки від 24.11.2020 року № 2425 

було затверджено професійний стандарт «Практичний 

психолог закладу освіти». Професійний стандарт розміщено в 

Реєстрі професійних стандартів.



Професійна діяльність практичного психолога в професійному

стандарті розкладена на такі трудові функції:

 здійснення психологічної профілактики;

 здійснення психологічної просвіти щодо психологічного благополуччя та

психічного здоров’я;

 здійснення психологічної діагностики;

 надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої потреби

в такій допомозі;

 здійснення власного професійного розвитку та самоосвіта;

 співпраця з педагогічними (науково-педагогічними) працівниками щодо

організації ефективної освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та

розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладах освіти;

 здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання трудових

функцій.



Основними формами 

психопрофілактичної роботи є:

лекції, бесіди, семінари, тренінгові заняття, 

"телефон довіри", "пошта довіри", психолого-

педагогічні консиліуми, індивідуальне та групове 

консультування, анкетування, випуск інформаційних 

бюлетенів, довідників для молоді тощо.



Психопрофілактична робота 

соціально-психологічної служби базується на:

 прогнозуванні можливих ускладнень у житті чи 

поведінці певного контингенту, який є основним 

об'єктом діяльності служби;

 визначенні соціально-психологічних умов, за яких 

ці ускладнення можна попередити або пом'якшити 

їх переживання;

 розробці системи заходів, які б забезпечували ці 

умови, із залученням до їх здійснення всіх 

зацікавлених сторін.



Тренінг для тренерів
"Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння»











Форум-практикум 
«Шкільна служба порозуміння: досвід, партнерство та 

перспективи»  - 2019













"Базові навички медіатора Шкільної служби порозуміння" 
для студентів 2-3 курсів факультету гуманітарної та економічної освіти Державного вищого навчального

закладу  "Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Психологія»











1.Проявляти активність під час заходу!

2.Повага до ВСІХ учасників регіональної конференції: 

 не використовувати негативні коментарі у чаті;

 вимкнути мікрофон під час доповідей спікерів.

3. Дотримання таймінгу!

4.Запис конференції не відбувається!

5.Питання до спікерів ПІСЛЯ їх виступу або наприкінці конференції!

6.Зворотний зв’язок!



це створення сприятливого й безпечного середовища 

у закладі освіти



Лист МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385 
«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. 

щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 
життєвих навичок»

Лист ДНУ «ІМЗО» від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 
«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у  

системі освіти на 2020-2021 н.р.

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 року №01/03-130
«Пріоритетні напрями діяльності психологічної служби у системі 
освіти Донецької області на 2020-2021 навчальний рік: методичні 

матеріали рекомендації»



Має IV розділи:

 Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Розділ II. СТАТУС МЕДІАТОРА

 Розділ III. ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ

 Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ



є частиною життя кожної людини. Він є унікальним.

У конфліктній ситуації кожна зацікавлена сторона 

прагне відстоювати та досягати реалізації власних 

мети, цілей, думок, завдань, точки зору, при цьому вона 

наводить аргументи на свою користь, перешкоджає 

опоненту чинити так само, використовує всі прийнятні у 

даній ситуації заходи та форми впливу і намагається 

здолати опір іншої сторони.



Причини конфлікту у закладах освіти

 внутрішньоособистісний конфлікт (потребує втручання, корекції з 

боку психолога); 

 акцентуація характеру педагогів й учнів (коли взаємодіють люди з 

різними акцентуаціями, висока ймовірність виникнення 

конфліктних ситуацій);

 наявність негативних функціональних станів (роблять негативний 

вплив на перебіг трудової діяльності, загострюють 

взаємовідносини, призводять до конфліктів).



практика здійснення діяльності у профілактиці 

і швидкому реагуванні на конфліктні ситуації 

в освітньому середовищі.



Процес медіації характеризується тим, що самі сторони 

конфлікту, добровільно беручи участь у процедурі медіації, 

виробляють можливі варіанти вирішення проблеми. 

Медіатор не приймає, не виносить і не нав’язує жодних готових 

рішень. Він веде й спрямовує процес взаємодії сторін, 

створюючи умови для кращого розуміння сперечальниками як 

самих себе, так і одне одного



 допомога сторонам конфлікту знайти взаємоприйнятний варіант 
вирішення ситуації при застосуванні відновних практик;

 формування вмінь та навичок у учасників/учасниць освітнього 
процесу вирішувати конфлікти ненасильницьким мирним 

шляхом; 
 профілактика насильства , суїцидальної  поведінки та 

жорстокого поводження в освітньому середовищі; 
 сприяння налагодженню позитивних стосунків між 

учасниками/учасницями освітнього процесу; 
 сприяння зниженню конфліктності та правопорушень у закладі 

освіти; 
 сприяння формуванню культури миру в учнівських колективах 

та закладі в цілому; 
 інформування учасників/учасниць освітнього процесу про 

принципи та цінності відновних практик тощо.



1. Перевага цінностей медіації. Усі мають розуміти, що деякі
речі обов’язкові, статичні та непорушні. Зокрема,
добровільність участі, рівні права сторін, нейтральність
медіатора, конфіденційність процесу, розподіл
відповідальності за рішення.

2. Самостійність. Шкільна служба порозуміння має особливий
статус, оскільки складається із волонтерів. Автономність
доволі відносна та розповсюджується на вибір форм і методів
роботи, на способи поширення інформації, організацію
процесу медіації, постановку цілей.

3. Відкритість. Будь-хто з учасників освітнього процесу може
звернутися до Шкільної служби порозуміння.

4. Розвиток. У Шкільній служби порозуміння має бути
постійний професійний супровід, який забезпечує
безперервне навчання та супервізії. А сама служба завжди
лишається гнучкою й готовою до змін.



це реалізація двох суспільно значущих стратегічних завдання закладів освіти:

1. зменшення соціального напруження міжособистісних взаємин у 

шкільному колективі засобами медіації (посередництва); 

2. формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з 

конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, виховати 

гідну особистість зі стійкими навичками ненасильницької поведінки 

та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві.



Тренінговий курс у 2019 році для фахівців 

психологічної служби



І модуль: 

«Альтернативне врегулювання спорів: базові навички» 

(тривалість – 4 дні)

ІІ модуль:

«Медіація та відновні практики: відпрацювання 

навичок» (тривалість – 3 дні)

ІІІ модуль:

«Базові навички медіатора Шкільної служби 

порозуміння» (тривалість – 7 днів)





Кількість психологів, 
які пройшли 

навчання

31

Кількість тренінгів
(медіацій/ кіл)

733

Кількість Шкільних
служб порозуміння

34

Кількість 
отримувачів послуг

6924



Кількість 
психологів, які 

пройшли навчання

59

Кількість тренінгів
(медіацій/ кіл)

1 426

Кількість 
Шкільних

служб порозуміння

62

Кількість 
отримувачів послуг

15 050



Кількість 
психологів, які 

пройшли навчання

86

Кількість тренінгів
(медіацій/ кіл)

2 160

Кількість Шкільних
служб порозуміння

103

Кількість 
отримувачів послуг

32 752
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відновна практика, що сприяє залученню до вирішення проблеми усіх 

зацікавлених осіб і забезпечує їхню активну участь в обговоренні 

ситуації та прийнятті рішень.

За 2019-2020 навчальний рік у закладах освіти із здобувачами освіти було 

проведено 1 012 кіл! 



Спрямована на вирішення конфліктних ситуацій, передбачає 
відновлення порушених унаслідок конфлікту відносин його 

учасників та їхнього оточення, відшкодування завданої 
конфліктом шкоди та створення шкільної атмосфери, яка 

знижує ризик виникнення таких ситуацій.

За 2019-2020 начальний рік було проведено 486 медіацій!



Спрямовані на просвітницьку роботу та навчання 

майбутніх медіаторів.

За 2019-2020 навчальний рік  було проведено 

662 навчальні тренінги!



 надання можливості здобувачам освіти висловитись та бути 

почутими;

 можливість висловлювати свої почуття, слухати та поважати 

інших, запитувати,уточнювати,усвідомлювати свої вчинки та 

почуття, що сприяє особистісному розвитку здобувачів освіти;

 забезпечення тривалих результатів після вирішення конфліктних 

ситуацій;

 профілактика насильства, суїцидальної  поведінки та жорстокого 

поводження в освітньому середовищі.



ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КЗ ДНМЦ ПС

ОФІЦІЙНА ГРУППА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У FACEBOOK

СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ «Educational Era»

« Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  “Ла-страда – Україна”

“Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе”












