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Нормативно-правова база

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»



Проект Закону України “Про медіацію”

від 19.05.2020 року №3504

Має IV розділи:

➢ Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

➢ Розділ II. СТАТУС МЕДІАТОРА

➢ Розділ III. ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ

➢ Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ



Конфлікт

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;

 одна із сторін наводить аргументи на свою користь; 

 перешкоджає опоненту чинити так само, використовує 

всі прийнятні у даній ситуації заходи та форми впливу;

 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).



Профілактична робота 

З метою формування у здобувачів освіти вміння ефективно 
вирішувати конфлікти, бути толерантними до думки інших, 

протистояти насильству, булінгу, дискримінації в колективі, брати 
відповідальність за побудову миру, дотримуватися рівних прав 

рекомендовано впроваджувати відновний підхід в освітній процес.



Відновний підхід

підхід  до розв’язання конфліктних ситуацій, який 
передбачає відновлення порушених унаслідок конфлікту 

зв’язків і стосунків його учасників та їхнього оточення, 
виправлення завданої конфліктом шкоди та створення 

шкільної атмосфери, яка знижує ризик виникнення таких 
ситуацій. 



практика здійснення діяльності 

у профілактиці і швидкому реагуванні 

на конфліктні ситуації в освітньому 

середовищі



Завдання

Шкільної служби порозуміння

✓ 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.



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.





«Коло»

відновна практика, що сприяє залученню до вирішення проблеми усіх 

зацікавлених осіб і забезпечує їхню активну участь в обговоренні 

ситуації та прийнятті рішень. 

Важливим елементом «Кола» є  символічний предмет – братина або 

мовник, що передається із рук в руки від одного учасника до іншого та 

дає право говорити.



Шкільна медіація

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.



Шкільна медіація це:

➢ 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.



Підсумки

Нині в суспільстві все більш нагальним стає питання пошуку шляхів 

мирного вирішення конфлікту, все частіше люди сідають за стіл 

перемовин, щоб досягти якнайкращого результату. 

Досвід упровадження медіації як технології вирішення суперечливих 

питань, у тому числі міжучнівських конфліктів, демонструє 

ефективність використання даної технології та необхідність 

запровадження її в освітній процес, як один із методів профілактики 

насильства, булінгу (цькування), суїцидальної поведінки, тощо.



Дякую за увагу!


