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Діяльність Шкільної служби 

порозуміння



Шкільна служба порозуміння

Шкільна служба порозуміння (ШСП) – це команда

підготовлених учнів /учениць - посередників (медіаторів) та

педагогів – медіаторів, які допомагають розв’язувати конфлікти

мирним шляхом, використовують в роботі відновні практики –

медіацію, коло прийняття рішень. Таким чином, ШСП працює над

формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі.



Медіація у закладі освіти

Організація роботи у І семестрі 2019 – 2020 навчального року:

• Створення ініціативної групи з числа працівників навчального

закладу, які пройшли навчання та отримали сертифікат медіатора.

• Встановлення контакту зі шкільною адміністрацією, яка підтримала

доцільність використання медіації у навчальному закладі.

• Проведення інформаційної кампанії щодо впровадження медіації в

освітніх закладах.

Мета кампанії: інформування учнів і вчителів про новий, альтернативний

метод вирішення конфліктів.

Завдання – мотивувати учнів і вчителів звертатися в ШСП за допомогою.

Підготовчий етап створення ШСП.

• Проведення тренінгу для учнів/учениць та видача

сертифікатів медіаторів/медіаторок.

• Проведення Кола вирішення конфліктів з батьками

2 класу на запит класного керівника

• Коло цінностей для педагогів.



Підготовчий етап створення ШСП
Відбір потенційних медіаторів серед учнів за допомогою анкетування 

Анкета для відбору потенційних медіаторів

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________

2. Мені ______ років, навчаюся в ________ класі.

3. Уявіть ситуацію, що двоє Ваших друзів посварилися. Якою буде Ваша поведінка? (Оберіть один варіант).

a. Поговорю з кожним із них і запропоную їм поговорити одне з одним.

b. Підтримаю того, хто, на мою думку, правий.

c. Буду спілкуватися з обома і робити вигляд, ніби нічого не сталося. Не втручатимусь у їхню сварку, нехай
розбираються самі.

4. Чи брали/ берете Ви участь у житті школи поза навчальним процесом? Якщо так, то що саме (шкільна газета,
самоврядування, музичний гурт тощо) і які основні функції Ви там виконуєте?

a. Так. (Де саме?)________________________________________________________________________

b. Ні, я не беру участі в житті школи поза навчальним процесом.

5. Щойно Ви переглянули фільм про медіацію у школі. Якими трьома найважливішими навичками, на Вашу думку,
повинен володіти медіатор-посередник?

a._____________________________________________________________________________________

b._____________________________________________________________________________________

c._____________________________________________________________________________________

6. Як Ви вважаєте, чи могли б Ви бути медіатором — посередником у конфліктній ситуації? (Оберіть один
варіант)

a. Так.

b. Ні.

c. Не визначився.

7. Хто з Вашого класу/ паралелі має необхідні здібності й авторитет для того, щоби бути медіатором —
посередником у конфліктній ситуації? (Напишіть прізвище, ім’я та клас).

1._____________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________
____



Підготовчий етап створення ШСП

Інтерв’ю  з учнями та відбір серед них учасників тренінгу з підготовки 

медіаторів ШСП 



Створення ШСП

Підготовчий етап

• Затвердження дати проведення тренінгу з адміністрацією

та педагогічним колективом.

• Вирішення матеріально-технічних питань – проведення

тренінгу під час зимових канікул; виділення спеціального

приміщення з технічними засобами.

• Інформування учасників, їхніх батьків та вчителів про

успішний відбір.

• Отримання від батьків згоди на участь їхніх дітей у

тренінгу.



Створення ШСП

В січні 2020 року в закладі освіти проведено освітній тренінг «Базові

навички медіатора/медіаторки служби порозуміння закладу освіти» для

учнів 7 – 8 класів (джерело - Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів

мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с.).

Мета тренінгу – надати учасникам необхідні знання та навички

медіатора шкільної служби порозуміння та підготувати їх до

самостійного проведення медіацій.

15 здобувачів освіти пройшли чотириденне навчання і набули знань,

навичок і вмінь проведення медіації та Кола.



Створення ШСП



Створення ШСП



Створення ШСП



Створення ШСП



Створення ШСП



Шкільна служба порозуміння НВК
Наказом № 29 від 03.02.2020р. В НВК «ЗШ

І-ІІІ ступенів – ДНЗ» створено Шкільну

службу порозуміння.

До команди ШСП Навчально – виховного

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів – дошкільний навчальний заклад»

міської ради м. Костянтинівки Донецької

області входять:

• координатор – Криворучко С.А.,

заступник директора з НВР;

• Медіатори – педагоги -Запорожець О.В., 

Чуфицька Я.В., Корєпанова М.В. 

Учні – медіатори 

7 кл.                                                                                                                        

1. Величкіна Дар’я

2. Кочевий Сергій

3. Літовченко Тетяна

4. Мерщанський Олег

5. Тимофєєва Ольга

6. Харченко Микола

3 дівчини та 3 хлопця.

8 кл.

1. Бербенець Богдан

2. Бодрий Владислав

3. Водинчар Валерія

4. Гусак Діана

5. Дрегуца Марія

6. Свистунов Василь

7. Хаймінова Катерина

8. Чабаненко Тетяна

9. Шейко Андрій

5 дівчат та 4 хлопця.



Наші медіатори



Шкільна служба порозуміння НВК

Розподіл ролей між учасниками команди ШСП
Координаторка служби порозуміння – керує діяльністю служби, здійснює
представництво її інтересів на рівні адміністрації закладу освіти –
Криворучко С. А., заступниця директорки з виховної роботи.

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

SMM фахівчиня – веде сторінку служби порозуміння на сайті НВК -
медіаторка Чуфицька Я. В.

Творча група – продукує креативні ідеї для тренінгових занять та PR акцій в
закладі освіти – медіаторка Корєпанова М. В. та учні/учениці медіатори.

Медіатори – проводять медіації серед однолітків – учні/учениці
медіатори/медіаторки.



Шкільна служба порозуміння НВК

На сайті НВК створено сторінку Шкільної служби порозуміння -

http://nvk17.at.ua/index/shkilna_sluzhba_porozuminnja/0-154

http://nvk17.at.ua/index/shkilna_sluzhba_porozuminnja/0-154


Шкільна служба порозуміння НВК

На сторінці ШСП оформлено онлайн – форму подання

інформації про конфлікт -

https://docs.google.com/forms/d/1Jd98XcwGte1k3JdCVC5euXxmFWD0bPi0

om7t4VswyvI/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1Jd98XcwGte1k3JdCVC5euXxmFWD0bPi0om7t4VswyvI/viewform?edit_requested=true


Шкільна служба порозуміння НВК

Складено перспективний план роботи на ІІ півріччя та включено ШСП до

структури учнівського самоврядування.



Шкільна служба порозуміння НВК

Складено графік чергувань учнів/учениць – медіаторов/медіаторок



Робота медіаторів / медіаторок

Лютий 2020 року
• Інформування однолітків і молодших школярів про роботу ШСП.

• Інформування педагогів про роботу медіаторів / медіаторок та відновні

практики.

• Розповсюдження пам'яток серед батьків «Що таке медіація у школі?».

• Виступ на нараді «Шкільна служба порозуміння».

• Стендова інформація «Шкільна медіація: відновні практики».

• Презентація відновних практик як ефективного методу вирішення

конфліктів (медіація, Коло).

• Коло цінностей для учнів 8 класу.

• Коло цінностей для учнів 7 класу.

• Коло цінностей для педагогів ЗДО.



Робота медіаторів / медіаторок

Березень – травень 2020 року

• Інформаційне повідомлення для педагогів «Техніка «КОЛО»».

• Інформація на сайт НВК «Медіація у закладах освіти».

• Інформація на сайт НВК «Робота спеціалізованих національних

«Гарячих ліній» в Україні, що надають інформаційні,

психологічні та правові телефонні консультації».

• Створення на сайті НВК сторінки Шкільної служби

порозуміння.

• Створення на сайті НВК онлайн – форми «Подання інформації

про конфлікт до шкільної служби порозуміння».

• Коло для педагогів «Відновлюємо свій емоційний стан».

• Інформація для учнів 4, 8 кл. у Вайбері «Медіація в школі».

• Інформаційне повідомлення для батьків «Медіація в ЗДО».



Всеукраїнський вебінар для медіаторів та медіаторок служб порозуміння 

Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-Україна» 13.05.2020р.

Від нашого закладу приймали участь медіаторка Запорожець

О.В., учні 8 класу Хаймінова Катерина та Шейко Андрій. На

вебінарі медіаторів і медіаторок навчали технікам роботи

Шкільної служби порозуміння (ШСП) в умовах дистанційного

навчання, також було надано рекомендації про те, як підлітки

можуть захистити свій емоційний стан під час карантину. В

період ізоляції поширюються конфлікти у соцмережах і робота

ШСП в цей час є дуже важливою для вирішення конфліктів

мирним шляхом.



Онлайн – заходи «Конфлікти у соцмережах. Кібербезпека» 

22.05.2020р. Шкільна служба порозуміння НВК «ЗШ І-ІІІ ст. -

ДНЗ» провела два онлайн заходи на тему «Конфлікти у

соцмережах. Кібербезпека» в рамках проекту «Вирішення

конфліктів в кіберпросторі в період поширення коронавірусної

інфекції COVID-19 та заходів уряду по подоланню COVID-19 в

Україні». На онлайн - конференції були запрошені здобувачі

освіти 6 – 10 класів і педагоги.



Онлайн – заходи «Конфлікти у соцмережах. Кібербезпека» 

Мета заходів:

- актуалізація знань про конфлікт у соціальних мережах та його причини,

- ознайомлення дітей з поняттям «кібербулінг» та засобами кібербезпеки,

- інформування про роботу Шкільної служби порозуміння в дистанційному

режимі,

- надання рекомендацій щодо підтримки свого емоційного стану,

- сприяння розвитку вміння контролювати власні дії та формуванню

позитивного ставлення до людей.

Шейко Андрій, Хаймінова Катерина, Чабаненко Тетяна, Дрегуца Марія, учні –

медіатори, продемонстрували процес медіації у дистанційному режимі,

показали, що навіть за умов карантину та ізоляції можна вирішувати конфлікти

мирним шляхом.



Онлайн – захід «Діяльність служб порозуміння закладів 

освіти в умовах дистанційного навчання в період COVID-19»

27.05.2020р. на платформі zoom відбувся вебінар для

медіаторів(-ок) - однолітків на тему: «Діяльність служб

порозуміння закладів освіти в умовах дистанційного навчання

в період COVID-19» в рамках проекту «Вирішення конфліктів

в кіберпросторі в період поширення коронавірусної інфекції

COVID-19 та заходів уряду по подоланню COVID-19 в

Україні».

Вебінар - це спільний захід Шкільних служб порозуміння НВК

«ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та ЗЗСО № 16. На вебінарі учнів –

медіаторів навчали технікам роботи Шкільної служби

порозуміння (ШСП) в умовах дистанційного навчання:

- проведення інформаційно-профілактичної діяльності служби

порозуміння,

- планування діяльності ШСП,

- проведення медіації на дистанції.



Онлайн - заходи



Робота ШСП у 2020 – 2021 навчальному році

У 2020 – 2021 н. р. Шкільна служба порозуміння НВК продовжує свою роботу.

У зв'язку з навчанням дітей в умовах адаптованого карантину, існують певні обмеження –

навчання у дві зміни, неможливість змішувати дітей різних класів, обмежений доступ

батьків до навчального закладу тощо. Все це дещо ускладнює проведення офлайн –

заходів.

Але навіть в таких умовах ми проводимо Кола по класах, онлайн – заходи, викладаємо

інформаційні матеріали на сторінку ШСП на сайті закладу.

Було проведено Кола цінностей у 6 – 10 класах. Діти набули нового цікавого досвіду,

краще пізнали один одного, отримали позитивний емоційний заряд.

Також у школі запроваджено гурток для учнів 7 класу «Вирішення конфліктів мирним

шляхом. Базові навички медіації» та факультатив для учнів 8 і 9 класів «Вирішую

конфлікти та будую мир навколо себе».

Планується проведення Кола «Моя професія» для педагогів, Кола для учнів на теми за

запитом, онлайн – заходи, інформаційні матеріали для батьків та здобувачів освіти.



Робота ШСП у 2020 – 2021 навчальному році

У жовтні 2020 року проведено інтерактивне онлайн - заняття із

здобувачами освіти 10 класу на тему «Протидія булінгу в

учнівському середовищі». Було розглянуто питання, що таке булінг,

його види та наслідки, можливі учасники булінгу. Також з’ясовано,

куди можна звертатися по допомогу у разі булінгу, пропонуються

для затвердження правил класу для уникнення булінгу.



Робота ШСП у 2020 – 2021 навчальному році

Медіаторки - педагогині Чуфицька Я. В. та Запорожець О. В. провели Коло

"Безпека в Інтернеті" для учнів / учениць - медіаторів / медіаторок НВК. Ми

набули вдалого досвіду проведення Кола в режимі онлайн. Питання, які

розглядалися, є актуальними і важливими у даний час. Кожен з учасників взяв для

себе щось важливе і корисне. Набутий досвід показав, що наші медіатори можуть

проводити онлайн - заходи і допомагати вирішувати конфлікти або проводити

профілактичні заходи в режимі онлайн. Цей позитивний досвід ми можемо

використовувати під час дистанційного навчання.



Діяльність Шкільної служби порозуміння НВК в умовах 

дистанційного навчання та адаптованого карантину

Всі учасники освітнього процесу можуть звернутися до Шкільної

служби порозуміння через онлайн - форму подання інформації про конфлікт

до ШСП на сайті або в індивідуальному порядку, зателефонувавши до:

• Криворучко Світлани Анатоліївни – 050 160 92 33

• Чуфицької Яни Валеріївни -099 308 33 10

• Запорожець Олени Василівни –066 450 61 00

• Корєпанової Марини В'ячеславівни–095 873 53 53

• Учнів /учениць – медіаторів /медіаторок.

Ми вдячні нашому Центру практичної

психології і соціальної роботи,

адміністрації НВК за підтримку і допомогу

в нашій діяльності.



Завершення 


