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Чому для нас так важливо вирішення завдань створення ШСП в закладі освіти?

• Суспільний запит спрямований на школу, яка є не тільки місцем, де дітей навчають, а, насамперед, 

простором для їх повноцінного розвитку, осередком успішних, креативних і щасливих людей.

• Такий омріяний навчальний заклад можливий лише в атмосфері фізичного комфорту, сприятливого 

соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її 

потреби та з повагою ставиться до її  особливостей.

Основна мета:

• створення безпечного освітнього середовища,

• навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі,

• захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або

працівників навчальних закладів).

Таким чином, організація ШСП в закладі освіти є важливим та доцільним кроком, щоб створити

психологічно безпечне середовище для усіх учасників освітнього процесу та формувати в учнівської

молоді стратегії конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.



Нормативні документи
• Закон України щодо протидії булінгу № 2657-VIII від 18 грудня 2018р.,

• Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII

від 7 грудня 2017 року,

• Лист МОН України від 28.01.2019 №1/11-849 «Щодо профілактики кримінальних

правопорушень неповнолітніх»,

• «Регіональна програма профілактики правопорушень серед дітей на території

Донецької області на 2019-2022 роки» від 23.11.2018р. № 1410/5-18,

• Листи КЗ «Донецький обласний навчально – методичний центр психологічної служби

системи освіти»,

• «Міська програма щодо профілактики правопорушень серед дітей на 2019-2022 роки»

(рішення Костянтинівської міської ради від 26.09.2019р. № 6/95-1838



Основні завдання впровадження ШСП 
в закладах загальної середньої освіти:

- сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-

педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу;

- активізація захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища

(запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому насильству);

- підвищення компетентності всіх учасників освітнього процесу у напрямку розвитку

відновного підходу та створення Шкільних служб порозуміння шляхом проведення

просвітницьких і профілактичних заходів;

- організація діяльності шкільних служб порозуміння (ШСП) в закладах загальної

середньої та позашкільної освіти.

Тому першим кроком для вирішення актуальних завдань стала розробка проекту із створення

ШСП в закладах освіти м.Костянтинівки.



Проект 
«Створення ШСП в закладі освіти»

1. Впровадження технології «медіація» у закладі освіти.

2. Формування у дітей конструктивного підходу до вирішення 
конфлікту через залучення їх до шкільної служби порозуміння.



Завдання проекту 
«Створення ШСП в закладі освіти»:

• підготовка медіаторів та координаторів ШСП з числа педагогів та практичних 
психологів ;

• впровадження факультативів, гуртків «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові 
навички медіації», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»

• відбір та формування команди учнів-медіаторів для забезпечення функціонування 
шкільних служб порозуміння;

• проведення  навчального тренінгу «Базові навички медіатора служби порозуміння 
закладу освіти»;

• створення шкільних служб порозуміння;

• моніторинг якості діяльності медіації та функціонування ШСП в закладі освіти;

• діагностика ефективності діяльності ШСП в закладі освіти.



Очікувані результати реалізації проекту 
«Створення ШСП в закладі освіти» 

• Системне запровадження технології медіації на постійній основі в освітній процес 
закладу освіти.

• Формування  конструктивного підходу до вирішення конфлікту, що дасть змогу 
виховати покоління учнів з навиками толерантної поведінки. 

• Перевага стратегії співробітництва під час вирішення конфлікту серед дітей. 
зменшення проявів девіантної поведінки. 

• Формування команд учнів-медіаторів.

• Створення шкільної служби порозуміння. 

• Впровадження технології відновного підходу в освітній процес після закінчення 
проекту. 



Алгоритм діяльності
• Затвердження  проекту «Шкільна служба порозуміння: впровадження медіації у 

закладах загальної середньої освіти» наказом по міськуо № 99 від 02.05.2019р.

• Організація навчання педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти за 
програмою «Базові навички медіатора в закладах освіти. Створення та координація 
діяльності служби порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний 
рівному» (27.05.-31.05.2019).

• Введення в навчальний план закладів освіти факультативів та гуртків (з 01.09.2019р.).

• Презентація відновних практик, кіл, системи діяльності перед адміністрацією закладу, 
педагогами, класними керівниками, батьками, учнями (постійно).

• Діагностика мікроклімату в учнівському колективі.

• Відбір потенційних учасників – майбутніх медіаторів.

• Проведення навчального тренінгу для майбутніх учнів – медіаторів (грудень 2019р. –
січень 2020р.).

• Супервізії (інтервізії) для медіаторів – педагогів (1 раз на 2 місяці).

• Супервізії для координаторів ШСП (1 раз на квартал).



Етапи реалізації проекту

І етап – організаційний.

ІІ етап – навчально-теоретичний.

ІІІ етап – діагностичний.

ІV етап – створення ШСП.

V етап – діяльність ШСП та медіаторів.

VІ етап – моніторинг та оцінка. 

Термін реалізації проекту: квітень 2019 р. – травень 2022р.



Календарний план проекту
Кількість 

учасників, 

категорія

Короткий опис Термін виконання Відповідальні Задіяні ресурси

І. Організаційний етап

14 (директори 

ЗЗСО та ПЗНЗ)

Ознайомлення керівників закладів 

освіти з основними принципами 

діяльності ШСП та медіації в 

ЗЗСО

Березень 2019р. Кайоткіна Т.А., 

завідувач ЦППСР

Актова зала НВК 

«Ліцей із ЗШ І-ІІІст.»

2 Участь у Всеукраїнському 

навчально – методичному семінарі 

Національної медіаторської 

мережі ГО «Ла Страда – Україна»

Квітень 2019р. Кайоткіна Т.А., 

Полозюк Ю.М., 

спеціалісти ЦППСР 

управління освіти

ГО «Ла Страда –

Україна»

14 (заступники 

директорів шкіл з 

НВР)

Презентація діяльності ШСП та 

медіації в закладі освіти 

Квітень 

2019 р.

Кайоткіна Т.А., 

завідувач ЦППСР

Актова зала ЦДЮТ

Відбір фахівців закладів освіти 

для участі в навчальному тренінгу 

для педагогів – медіаторів «Базові 

навички медіації»

Квітень – травень 

2019р.

Директори шкіл та 

ЦДЮТ



ІІ. Навчально- теоретичний

28 5-денний навчальний семінар для

педагогів – медіаторів «Базові навички

медіації. Відновні практики в практичній

діяльності»

Травень – червень

2019р.

ЦППСР ГО «Ла Страда – Україна»

(навчальні посібники, канцелярія)

13 осіб Навчання потенційних координаторів

шкільної служби розв’язання конфліктів;

моделювання шкільної служби для

конкретної школи

Листопад 2019р. ЦППСР Приміщення центру практичної

психології, роздаткові матеріали,

методичні рекомендації, фліп-чарти,

мультимедійні засоби.

13 Супервізії для координаторів шкільної

служби розв’язання конфліктів та

педагогів – медіаторів

2 рази на місяць ЦППСР Приміщення центру практичної

психології

ІІІ. Діагностичний

300 дітей Визначення стилів поведінки у конфлікті

серед дітей 13-15 років з допомогою

методики К.Томаса.

Вересень – жовтень

2019 року

Фахівці

шкіл, які

взяли участь

у проекті

Методика дослідження стилю

поведінки в конфлікті К. Томаса

(адаптація Н.В.Гришиної)

300 дітей Аналіз виникнення конфліктних

ситуацій серед дітей підліткового віку

(13-15 років) за допомогою анкети

Вересень- листопад

2019 року

Фахівці

шкіл, які

взяли участь

у проекті

Опитувальник (укладач Білик Н.М.)

ІІ.Навчально – практичний етап



ІV. Створення шкільних служб порозуміння, підготовка команди (групи) медіаторів

25-30

спеціалістів

Інформаційна презентація для

адміністрації школи, спеціалісти

якої беруть участь у проекті

Вересень –

грудень 2019р.

Фахівці шкіл,

які взяли участь

у проекті

Приміщення для

проведення

інформаційної кампанії та

навчальних тренінгів,

фліп-чарти,

мультимедійні засоби,

роздатковий матеріал,

анкети.

30-40 дітей

для

інформацій

ної

кампанії,

130-200

дітей для

навчання

Інформаційна кампанія для

пропагування діяльності

шкільної служби розв’язання

конфліктів, відбір та навчання

медіаторів-однолітків (діти віком

13-15 років) для організації

служби.

Вересень –

грудень 2019р.

Медіатори,

координатори

діяльності



V. Діяльність шкільних служб порозуміння

15-20 

спеціалістів, 

130-150 дітей

Планування та функціонування шкільної

служби розв’язання конфліктів

Січень 2020

року – травень

2022р.

Фахівці шкіл, які

взяли участь у

проекті

Приміщення для шкільної

служби розв’язання конфліктів,

канцелярські приладдя – ручки,

маркери, кольорові олівці, папір

А-4, всі необхідні засоби.

Анкети, опитувальники.

підготовка та розробка документації

служби

Фахівці шкіл, які

взяли участь у

проекті

моніторинг якості впровадження,

визначення причин, які ускладнюють

роботу служби, робота над помилками

Фахівці шкіл, які

взяли участь у

проекті

28 моніторинг якості впровадження,

визначення причин, які ускладнюють

роботу служби, робота над помилками.

Спеціалісти ЦПП

VІ.  Моніторинг та оцінка діяльності шкільних служб порозуміння, команди учнів - медіаторів

15-20 

спеціалістів, 

300 дітей

Діагностика та аналіз результатів

діяльності шкільної служби розв’язання

конфліктів в кожній окремій школі,

спеціаліст якої взяв участь у проекті.

Вересень 2020р.

– травень 2022р.

Методика дослідження стилю

поведінки в конфлікті К. Томаса

(адаптація Н.В.Гришиної)



Що важливо? (І, ІІ етапи)

• Інформаційна презентація для адміністрації школи,  спеціалісти якої беруть участь у 
проекті.

• Інформаційна кампанія для пропагування діяльності шкільної служби  для педагогів. 

• Відбір та навчання медіаторів-однолітків (діти віком 13-15 років) для організації 
ШСП.

• Введення в активну практичну діяльність всіх педагогів КІЛ. Кола використовуються 
систематично, з різними категоріями учасників освітнього процесу.

• Планування та функціонування шкільної служби розв’язання конфліктів (січень 2020 
року – травень 2022р.).

• моніторинг якості впровадження, визначення причин, які ускладнюють роботу 
служби, робота над помилками.

• Діагностика та аналіз результатів діяльності шкільної служби розв’язання конфліктів 
в кожній окремій школі, спеціаліст якої взяв участь у проекті(вересень 2020р. –
травень 2022р.)



Наказ «Про організацію шкільної служби порозуміння»

• Створити в закладі освіти шкільну службу порозуміння у складі координатора 
діяльності ШСП, педагогів – медіаторів, педагога – організатора, медіаторів –
здобувачів освіти з 01.02.2020р.

• Призначити координатором діяльності шкільної служби порозуміння заступника 
директора, що пройшов навчання за освітньою програмою «Базові навички 
медіатора в закладах освіти. Створення та координація діяльності служби 
порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний рівному» або 
заступника  директора з виховної роботи.

• Затвердити Типовий порядок створення та організації діяльності служби 
порозуміння (додаток ).

• Координатору служби порозуміння (ПІБ) розробити перспективний план роботи 
Служби у відповідності з річним планом роботи закладу освіти (додаток).

• Включити в учнівське саморядування шкільну службу порозуміння.



Орієнтовні функції координатора/координаторки:

• організація та координація діяльності служби; 

• ведення документації Служби;

• проведення інтервізій та регулярного зворотного зв’язку з командою медіаторів;

• моніторинг діяльності Служби; 

• популяризація служби порозуміння;

• інформування закладу освіти про діяльність Служби;

• моніторинг конфліктності у закладі освіти;

• визначення медіабельності конфлікту;

• визначення застосування відповідних відновних практик для вирішення 
конфлікту тощо.



Створення ШСП в закладі освіти

І. Організаційні та інформативні кроки

• ознайомити адміністрацію та педагогів з перевагами 
медіації, заручитися їхньою підтримкою; 

• детально і докладно розповісти про медіацію та службу 
порозуміння учасникам(-цям) освітнього процесу; 

• створити творчу групу з однодумців(-ок); 

• провести інформаційну кампанію з презентації відновних 
практик, створення ШСП в закладі освіти.

ІІ. Системні кроки

• включити впровадження відновних практик та служби 
порозуміння до річного плану роботи закладу;

• включити до освітнього процесу гурток «Вирішення 
конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» 
та/або факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир 
навколо себе»

• включити службу порозуміння в структуру учнівського 
самоврядування; 

• проаналізувати рівень конфліктності у закладі освіти, 
щоб у майбутньому мати можливість оцінити 
ефективність роботи служби порозуміння (анкетування 
серед учасників(ць) освітнього процесу).

ІІІ. Організація служби порозуміння

• відібрати учнів/учениць на роль 
медіаторів/медіаторок; 

• провести тренінг для здобувачів освіти «Базові 
навички медіатора/медіаторки служби порозуміння 
закладу освіти»;

• скласти план роботи служби порозуміння 
(відповідно до річного плану роботи закладу 
освіти); 

• визначити механізм діяльності служби (коли, як і 
де проходитимуть медіаційні сесії; у який спосіб 
справи надходитимуть до служби, хто і за якими 
критеріями здійснюватиме відбір тощо); 

• подбати аби служба порозуміння не втратила 
ефективність у майбутньому (спланувати 
проведення моніторингу та супервізій/інтервізій). 



Накази 
1.Про організацію шкільної медіації в закладах  загальної середньої освіти.

2.Про проведення заходів щодо профілактики правопорушень серед

неповнолітніх.

2.1.Включити впровадження відновних практик та створення шкільної служби порозуміння до

річного плану роботи закладу

2.2. Внести до освітнього процесу факультатив за освітньою програмою «Вирішую конфлікти

та будую мир навколо себе» або гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички

медіації»

2.3.Сприяти навчанню учнів навичкам відновлювальної медіації та організації діяльності учнів –

медіаторів за принципом «рівний рівному» в освітніх закладах

2.4.Сприяти здійсненню первинної та вторинної профілактики: проведенню медіацій – процедур

розв’язання конфліктів, що базується на відновному підході та проведенню «кіл»

3. Про створення служб порозуміння та шкільної медіації закладів загальної 

середньої освіти.  

3.1. Створити в закладі освіти шкільну службу порозуміння в складі…

3.2.Включити службу порозуміння в структуру учнівського самоврядування



ДІЯЛЬНІСТЬ ШСП в закладі освіти:

• проведення просвітницької (презентаційної) роботи з педагогами 

• проведення просвітницької (презентаційної) роботи з учнями, 
батьками. 

• проведення заходів для учнів з метою створення позитивного настрою,

• тренінг «Навички безконфліктного спілкування»,

• інформування учнів про ШСП;

• проведення кіл (педагоги – діти, учні – учні);

• проведення медіацій;

• підготовка школярів-медіаторів під час тренінгу «Базові навички 
медіатора ШСП»









Популяризація діяльності шкільної служби порозуміння:

• куточок служби порозуміння;

• театралізовані перформанси для учнів/учениць, розігрування сценок 
конфліктних ситуацій і вирішення їх за допомогою медіації; 

• фотовиставка «Наша служба порозуміння»; 

• виготовлення буклетів, проспектів «Що таке служба порозуміння?» тощо; 

• проведення тематичних флешмобів та акцій; 

• статті у газеті, на сайті закладу освіти (у тому числі з прикладом історій з 
позитивним вирішенням конфліктних ситуацій); 

• ведення групи (сторінки) у соціальних мережах для висвітлення роботи служби 
порозуміння (з урахуванням принципу конфіденційності).



Гармаш Н.О., практичний психолог ЦППСР 
управління освіти Костянтинівської міської 

ради 

• Важливим для організації ШСП 

на І етапі діяльності є формування

ініціативної групи в школі з 

чітким передбаченням власних

організаційних кроків.



Формування ініціативної групи в школі

• Для створення ШСП необхідна ініціативна група з числа

працівників ЗЗСО (адміністрація, педагоги), які володіють

інформацією щодо сутності та принципів роботи ШСП,

зацікавлені в її організації і готові зробити для цього

необхідні кроки.

• Джерело інформації для майбутніх учасників ініціативної

групи - інформаційні презентації для різних категорій

учасників освітнього процесу, презентаційні тренінги або

інші заходи, які проводяться для популяризації шкільної

медіації, а також досвід існуючих ШСП.

• Інформаційні презентації проводяться для того, щоб

ознайомити учнів з поняттям медіації та ідеєю створення

служби розв’язання конфліктів у навчальному закладі.



Організаційні кроки ініціативної групи

 Встановити контакт зі шкільною адміністрацією, та

переконати її в доцільності використання медіації

однолітків для вирішення конфліктів (для цього

орієнтовно потрібен один тиждень).

 Організувати презентації, присвячені медіації, для

учнів (доцільно зробити протягом 2-3 тижня від

початку роботи).

 Відібрати потенційних медіаторів серед учнів за

допомогою анкетування .

 Провести інтерв’ю з учнями та відібрати серед них

учасників тренінгу з підготовки медіаторів ШСП

(орієнтовно протягом 3-4 тижня від початку роботи).



Важливо! Затвердити дату проведення тренінгу з

адміністрацією та педагогічним колективом.

 Вирішити матеріально-технічні питання тренінгу

– місце, час, транспорт, їжа тощо (3-4-й тиждень

від початку роботи).

 Поінформувати учасників, а також їхніх батьків

та вчителів про успішний відбір (4-й тиждень

роботи).

 Провести тренінг «Базові навички медіатора

шкільної служби порозуміння».

 Видати учням-медіаторам сертифікати, що

засвідчують успішне проходження тренінгу (5-й

тиждень роботи).



Організація та планування роботи ШСП

• Організація роботи ШСП – один з найважливіших етапів, від якого 

великою мірою залежить успішність діяльності служби. Головним 

аспектом роботи на даному етапі є чіткий та правильний розподіл 

людських та матеріальних ресурсів. Пам’ятаючи, що робота ведеться 

спільно з дітьми, координатор повинен наголошувати на відповідальності 

кожного за успішність результатів або можливі провали.

• Планувати роботу ШСП група медіаторів починає на тренінгу, де

обговорює найближчі етапи роботи служби. Для зручності планування

графік роботи необхідно складати шляхом відповіді на запитання:

1. Що робити?

2. Коли робити?

3. Хто відповідальний?

• Роботу бажано планувати на місяць, а після закінчення строку проводити

оцінку виконаної роботи на спеціальних зустрічах членів команди.



Варто пам’ятати, що:
 Робота повинна бути розподілена між усіма працівниками

ШСП.

 Не повинно залишатися людей, які не зайняті в певному

виді діяльності.

 Відповідальність за роботу покладається на медіаторів.

 Планування складається з чітких та послідовних етапів

діяльності, які пов’язані між собою.

 Координатор веде моніторинг виконання завдань і, в разі

виникнення потреби, допомагає вирішити складні завдання

або переобирає відповідального за виконання певного виду

діяльності.

• Координатору слід пам’ятати, що без планування роботи служба

діятиме неефективно, поставлені завдання не виконуватимуться, і

ніхто не братиме на себе відповідальність за можливі проблеми в

діяльності. Робота з учнями потребує чіткого графіку, тому що лише

в такому разі вони ставитимуться до роботи серйозно.



Важливо!

Досвід роботи медіаторів показує, що

презентації мають більший успіх та позитивний

вплив на аудиторію, якщо вони проводяться у

формі Кола.

Під час проведення презентації команда

медіаторів ставить за мету проінформувати

аудиторію про створення шкільної служби

розв’язання конфліктів у навчальному закладі, а

також наочно продемонструвати одну з практик,

за якими працює служба.

http://safeschools.com.ua/vidnovni-praktiki/kolo-porozuminnya/


Важливо!

Завданнями ведучих під час

проведення вступної частини є

проінформувати аудиторію щодо

практик вирішення конфліктів, які

застосовуватимуться у роботі ШСП.

Крім того, практичний формат

презентації дозволяє аудиторії

зрозуміти принцип роботи однієї з

відновних практик, а саме Кола.



Важливо!

Коло, яке проводиться під час презентації,

має завданням зосередитися на цінностях

учасників. Після проведення даної

процедури аудиторія має можливість

висловити свої враження від участі та

очікування стосовно роботи шкільної

служби розв’язання конфліктів.



Важливо!

По завершенню інформаційної

кампанії учні повинні точно знати,

куди звертатися в разі виникнення

конфлікту, яку допомогу їм можуть

надати в центрі.



Розробка документації

• Для ведення обліку справ та зручності

моніторингу роботи ШСП необхідно

розробити низку документів, обов’язкових

для заповнення працівниками служби,

представниками педагогічного колективу

та сторонами конфлікту у випадку

медіації.

• Ми використовуємо варінт, що

запропоновано ГО «Ла Страда Україна».

Обсяг документів незначний, але він

підтверджує результати роботи. Оcобливо

звертаємо увагу на оформлення медіації та

анкети зворотнього зв\язку.



Як починали свою діяльність?
• Ознайомлення керівників закладів освіти з основними принципами діяльності 

ШСП та медіації в середній школі (березень  - квітень 2019р.)

• Участь у Всеукраїнському навчально – методичному семінарі Національної 
медіаторської мережі ГО «Ла Страда – Україна» (квітень 2019р.).

• Участь у міні – проекті ГО «Ла Страда Україна» (травень – червень 2020р.). 

• Презентація діяльності ШСП та медіації в закладі освіти (травень 2019р.).

• Відбір фахівців закладів освіти для участі в навчальному тренінгу для педагогів 
– медіаторів «Базові навички медіації» (травень 2019р.).

• 5-денний навчальний семінар для педагогів – медіаторів «Базові навички 
медіації. Відновні практики в практичній діяльності» (травень  - червень 
2019р.).

• Навчання потенційних координаторів шкільної служби розв’язання конфліктів; 
моделювання шкільної служби для конкретної школи.

• Супервізії для медіаторів з розв’язання конфліктів (1 раз на 2 місяці).

• Супервізії для координаторів ШСП закладів освіти (1 раз на квартал).



Методична підтримка роботи координаторів ШСП та педагогів - медіаторів:  

ІІ семестр 2019р.

• Семінар «Організація ШСП в закладі освіти» для заступників директорів з НВР, майбутніх координаторів ШСП (2 
заходи);  

• Інструктивно – методична нарада для директорів ЗЗСО «Організація ШСП в закладі освіти»; 

• 5-денний навчальний семінар для педагогів – медіаторів «Базові навички медіації. Відновні практики в практичній 
діяльності» (ГО «Ла СтрадаУкраїна», травень  - червень 2019р.).

• Супервізія для медіаторів – педагогів та медіаторів - психологів «Організація роботи ШСП в закладі освіти»

І семестр 2019-2020 р.

• Семінар «Організація ШСП в закладі освіти» для заступників директорів з НВР, майбутніх координаторів ШСП (2 
заходи);  

• Супервізія для медіаторів – педагогів «Організація ШСП в закладі освіти» (всього 2 заходи, кількість педагогів та 
психологів - 30). 

• ІІ семестр 2019-2020р.

• 5-денний навчальний семінар для педагогів – медіаторів «Базові навички медіації. Відновні практики в практичній 
діяльності» (ГО «Ла СтрадаУкраїна», січень 2020р.).



Що ускладнює впровадження ШСП?

• Низька поінформованість учасників(ць) освітнього процесу та громади 
про медіацію; 

• Низька довіра батьків до «незнайомого» поняття (плутанина в поняттях 
«медіація» – «медитація» тощо);

• Несприйняття педагогами/педагогинями процесу медіації та/або самого 
медіатора(-ки) (варто підкреслити важливу роль особистості самих 
медіаторів у популяризації та розвитку довіри);

• Неготовність педагогів(-инь) «не красти» конфлікт, а перенаправити його 
до медіатора(-ки) (у педагогів(-инь) спрацьовує так зване «професійне 
Я»: «нам няньки не потрібні, ми й самі можемо все вирішити».



Труднощі, що виникли у ході роботи

• частина запланованих активностей не була виконана, а перенесена на 
наступний рік; 

• проведення кіл, інших заходів серед учнів із залученням учнів-медіаторів стало 
неможливим через карантинні обмеження. Медіатори – учні можуть проводити 
кола, інформаційні заходи тільки в своїх класах. 

• через запровадження дистанційної форми роботи довелося відмінити заходи з 
великою кількістю учасників в форматі офлайн; 

• перехід на дистанційну форму навчання не дозволив в повній мірі учням 
відпрацьовувати частину факультативних та гурткових занять; 

• не вистачає часу на проведення заходів, також учні часто і тривало хворіють, 
тому не всі бувають присутніми на проведенні заходів; 

• недостатність технічного та матеріального забезпечення, як у медіатором так і 
в учнів та учениць;  

•



Труднощі, що виникли у ході роботи

• у зв’язку з карантинними обмеженнями, до закладу не дозволяється 
заходити батькам, тому робота з цією цільовою аудиторією набагато 
знизилася в порівнянні із минулорічною діяльністью. Наразі взаємодія з 
батьками відбувається через батьківські групи у вайбері, але це не дуже 
ефективне спілкування;

• організувати навчання нових членів груп медіаторів складно в умовах 
адаптивного карантину; 

• декілька медіаторів зазначають про наявність ознак професійного 
вигорання та у бажанні прийняти участь в супервізії.



Міська медіаційна мережа

• ШСП створено у всіх ЗЗСО міста (13) та ЦДЮТ,

• 1 медіаторка входить до національної медіаційної мережі (НММ), 

• 30 медіаторів – педагогів  (ЗЗСО, ЦДЮТ) міської медіаційної 
мережі, 

• 8 медіаторів – психологів ЗДО,

• 145 медіаторів – здобувачів освіти.



Діяльність служби порозуміння онлайн

Напрями діяльності служби 

порозуміння онлайн

•посередництво у вирішенні конфліктів,

•проведення медіації, 

•популяризація діяльності СП,

•інформаційно-профілактична діяльність



Як конфлікти можуть потрапляти до медіаторів та служби 
порозуміння?

Механізм звернення онлайн сторони конфлікту до служби порозуміння:

Сторона конфлікту може зайти на сайт закладу освіти, де на сторінці служби
порозуміння розміщено посилання на онлайн форму “Подання інформації про
конфлікт до служби порозуміння”

Питання  онлайн форми подання інформації про 
конфлікт до служби порозуміння:

• ПІБ, хто звертається,

• ПІБ учасників конфлікту,

• Коротко опишіть суть  конфлікту,

• Які є очікування від звернення до медіаторів та 
служби порозуміння?

Номера телефонів педагогів – медіаторів, до

яких ви можете звернутись у випадку

конфліктів.



Важливо для організації ШСП в закладі освіти

Розподіл ролей в ШСП закладу освіти:

Координатор/ка служби порозуміння – керує діяльністю служби, здійснює 
представництво її інтересів на рівні адміністрації закладу освіти. 

Тренер/ка – проводить освітні тренінги з питань миробудування, мирного 
вирішення конфілктів та профілактики булінгу.

PR фахівець/фахівчиня – здійснює популяризацію діяльності служби 
порозуміння в закладі освіти, інформує про послугу медіації для 
учасників/учасниць освітнього процесу.

SMM фахівець/фахівчиня – веде сторінки служби порозуміння в соціальних 
мережах, створює контент-план та підбирає відповідний контент.



Важливо для організації ШСП в закладі освіти

Розподіл ролей в ШСП закладу освіти:

Відео/фото редактор/ка – створює фото та відео контент для соціальних мереж, який 
можна використовувати в процесі популяризації медіації серед учнів та учениць.

Хранитель кола – проводить Коло, розробляє питання для тематичних Кіл. 

Творча група – продукує креативні ідеї для контенту, для тренінгових занять та PR акцій в 
закладі освіти.

Медіатор/ка – проводить медіації серед однолітків.

Логіст – здійснює логістичний супровід діяльності служби (закуповує товар для кави-
паузи, канцтовари, розробляє розклад та підбір аудиторії тощо.).



Планування діяльності СП 

1. Визначити канал комунікації між медіаторами та медіаторками служби порозуміння.

2. Скласти графік зустрічей/нарад служби порозуміння.

3. Визначити напрями діяльності служби в умовах карантину,  дистанційного навчання та навчання 
офлайн.

4. Розподілити ролі між медіаторами та медіаторками служби порозуміння.

5. Провести онлайн/офлайн заняття з медіаторами та медіаторками служби порозуміння.

6. Опрацювати механізм отримання інформації про конфлікт. Розробити механізм звернень сторін 
конфлікту (через який канал комунікації).

7. Розробити план проведення інформаційно-просвітницьких заходів.

8. Провести  інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації діяльності служби порозуміння.

9. Провести онлайн  та офлайн заняття з теми «Вирішення конфліктів ,які розгортаються в кіберпросторі 
мирним шляхом».

10.Провести посередництво та медіації за допомогою електронних засобів зв’язку.

11.Проведення Кіл, в тому числі і  за допомогою електронних засобів зв’язку.



Перспективний план роботи служби порозуміння  

НВК «Ліцей із ЗШ І-ІІІ ступенів»  

на 2020–2021 н.р. 

 № 

п/п 

Вид діяльності/ зміст роботи З ким проводиться Термін та місце 

проведення 

Відповідальний 

     

І. Організаційна діяльність 

1 Зустріч медіаторів(-ок) школи. Планування 

роботи ШСП 

медіатори(-ки) здобувачі 

освіти 

1-2 тиждень вересня Педагоги-медіатори 

2 Складання графіку чергувань медіатори(-ки) здобувачі 

освіти 

щомісячно Педагоги-медіатори 

ІІ. Просвітницька діяльність 

1 Проведення презентаційної кампанії ШСП 

«Крок назустріч», опитування серед учнів(-ць) 

учні 3-11 класів вересень Педагоги-медіатори, 

медіатори(-ки) здобувачі освіти 

2 Проведення інформаційної кампанії «Хто 

такий медіатор»  

учні 3-11 класів жовтень-листопад Педагоги-медіатори, 

медіатори(-ки) здобувачі освіти 

3 Проведення інформаційних заходів з 

презентації Національної гарячої лінії для 

дітей 

учні ліцею протягом року Педагоги-медіатори, 

медіатори(-ки) здобувачі освіти 

4 Моніторинг довіри до медіаторів(-ок) учні 5-11 класів лютий, травень Педагоги-медіатори, 

медіатори(-ки) здобувачі освіти 

ІІІ .Впровадження відновних практик 

3.1  Проведення кіл    

1 Тематичні Кола: 

 «Лідер школи. Якими якостями повинен 

володіти лідер учнівського самоврядування?» 

лідери учнівського 

самоврядування 

вересень Педагоги-медіатори 

2  «Що зробив(-ла) би/б я, щоб у моєму класі не 

виникало конфліктів?»; 

учні 6-х класів жовтень медіатори(-ки) 

3  «Новий клас, нові стосунки. Дружба між 

однокласниками(-цями)» 

учні 10-х класів жовтень Педагоги-медіатори, 

медіатори(-ки) здобувачі освіти 

4 Тематичні Кола до Всесвітнього дня 

толерантності: - «Як уникнути конфліктів у 

спілкуванні з однолітками?»; 

учні 5-8 х  класів листопад Педагоги-медіатори, 

медіатори(-ки) здобувачі освіти 

5  «Всі ми різні, всі ми рівні» учні 6-х класів листопад учні-медіатори 

6  «ВІЛ – це не вирок» (до Всесвітнього учні 8-х класів грудень Педагоги-медіатори, 



А як служба може популяризувати 
медіацію та  свою роботу онлайн та 
офлайн? Які заходи проводити?

Під час роботи онлайн (офлайн):

З метою популяризації, діяльність служби може
висвітлюватися через:

• куточок служби порозуміння;

• театралізовані перфоменси для учнів/учениць,
розігрування сценок конфліктних ситуацій і
вирішення їх за допомогою медіації;

• фото-виставка «Наша служба порозуміння»;

• виготовлення буклетів, проспектів «Що таке
служба порозуміння?» тощо;

• проведення тематичних флешмобів та акцій;

• статті у газеті, на сайті закладу освіти (в тому
числі з прикладом історій з позитивним
вирішенням конфліктних ситуацій);

• ведення групи (сторінки) у соціальних мережах
для висвітлення роботи служби порозуміння (з
урахуванням принципу конфіденційності).



• Медіатори НММ, спеціалісти 
центру, НВК, ЗЗСО № 16 прийняли 
участь у проекті ГО «Ла Страда 
Україна» «Особливості вирішення 
конфліктів та діяльність ШСП в 
режимі онлайн». 

• В рамках проекту організували та 
провели в форматі онлайн 5 занять 
для учнів по вирішенню конфліктів, 
1 вебінар для медіаторів – учнів, 3 
вебінари для педагогів – медіаторів 
міста, 2 повноцінні медіації для 
дорослих.

• Також результатом роботи  стало 
створення Телеграм каналу для 
медіаторів та групи  у Вайбері для 
педагогів – медіаторів м. 
Костянтинівки



Участь у проекті Ла Страда



Особливо важливим завданням для медіаторів 
є підтримка поточної діяльності діючих та створених ШСП:

- постійна інформаційно-роз’яснювальна профілактична робота серед учнів;

- виступи агітбригад;

- презентації ШСП;

- стінгазети;

- відкриті зустрічі; 

- проведення кіл цінностей серед учнів молодших та старших класів, вправ-руханок;

- електронна сторінка на сайті закладу освіти;

- проведення медіацій;

- звітування про роботу ШСП.



Основні досягнення

• створення та оновлення розділу 
ШСП на сайтах ЗЗСО та соціальних 
мережах (Телеграм, Вайбер групи-
канали з метою популяризації 
діяльності медіаторів; 

• збільшилась кількість вирішених 
конфліктів та звернень дітей, 
педагогів до медіаторів(ок) по 
допомогу; 

• здійснення протягом року 
методичного і супервізійного 
супроводу Міської Медіаторської 
мережі 

• діджиталізація медіаторської мережі, 
налагодження комунікації із цільовими 
аудиторіями за допомогою онлайн 
ресурсів; 

• впровадження факультативів за освітньою 
програмою «Вирішую конфлікти та 
будую мир навколо себе» та гуртків 
«Вирішення конфліктів мирним шляхом. 
Базові навички медіації»; 

• розширення кількості здобувачів освіти, 
яких охоплено освітньою діяльністю, 
сприяє формуванню у дітей навичок 
безконфліктної поведінки; 

• включення шкільних служб порозуміння 
закладів освіти, як структурний підрозділ 
учнівського самоврядування.



Результати діяльності за І семестр 2020-2021 н.р.

Види діяльності Кількість 

закладів

Кількість 

заходів

Кількість 

вирішених 

конфліктів

Кількість учасників

Батьки/Громада

(чоловіки/жінки)

Фахівці

(чоловіки/жінки)

Учні

(хлопці/дівчата)

МЕДІАЦІІ 11 18 51 7 17 2 19 66 56

КОЛА 13 90 26 4 14 9 109 725 818

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТА ТРЕНІНГОВІ 

ЗАХОДИ

12 87 10 62 256 35 354 588 640

ВСЬОГО (за

статевою ознакою)

73 287 46 482 1379 1514

ВСЬОГО (разом) 360 528 2893



ДЯКУЮ ЗА  УВАГУ!


