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АКТУАЛЬНІСТЬ
 Конфлікти між різними учасниками та учасницями

освітнього процесу, проблеми цькуваня (булінгу) і
насильства в шкільному середовищі найчастіше
стають перепоною для формування у школярів
таких цінностей як толерантність, повага,
підтримка, порядність, гармонійне спілкування та
співіснування у суспільстві.

 В процесі реформування системи освіти, важливим
кроком є побудова безпечного освітнього
простору, зменшення рівня конфліктів між
учасниками освітнього процесу шляхом
впровадження відновних практик у освітній
процес.



ЗІТКНЕННЯ, 
БОРОТЬБА 

ПРОТИЛЕЖНИХ 
ІНТЕРЕСІВ І 
ПОГЛЯДІВ,

ФОРМА 
ВИРАЖЕННЯ 
ПРОТИРІЧЧЯ



ЩО НАЙЧАСТІШЕ ДЛЯ ВАС Є 
ПРИЧИНОЮ КОНФЛІКТУ?

ЧИ МОЖНА ВИРІШИТИ 
КОНФЛІКТ,  НЕ 

ОБМЕЖИВШИ ПРАВА І 
ПОЧУТТЯ ГІДНОСТІ ВСІХ 

ЛЮДЕЙ, ЗАДІЯНИХ У 
КОНФЛІКТІ?



ІНФОРМАЦІЯ

• Брак інформації
• Неправильна 

інформація
• Різниця в 

інтерпретації 
(тлумаченні) 
інформації

ІНТЕРЕСИ ТА 
ОЧІКУВАННЯ

• Цілі та потреби

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

• Брак взаємодії
• Повторювана 

негативна 
поведінка 

• Помилкове 
сприйняття, 
стереотипи

• Недовіра 
• Історія конфлікту 

ЦІННОСТІ

• Різні критерії 
оцінювання ідей 
(місій, 
перспектив)

• Різні стилі життя, 
ідеологія, релігія



ПОЗИЦІЇ

ІНТЕРЕСИ, 
ПОТРЕБИ

ВИМОГИ

ЩО 
люди 

кажуть

що 
вони 

хочуть

ВІДЧУТТЯ

ЧОМУ 
люди 

хочуть

що 
вони 

кажуть



• А. Ні 
• Б. Іноді 
• В. Так

1. Чи притаманне Вам 
прагнення до домінування, 

тобто до того, щоб підкорити 
своїй волі інших? 

• А. Так 
• Б. Важко відповісти 
• В. Ні

2. Чи є у Вашому колективі 
люди, які Вас побоюються, а 

можливо, ненавидять? 

• А. Миротворець 
• Б. Принциповий
• В. Енергійний, діловий 

3. Хто Ви в більшій мірі? 

• А. Часто
• Б. Періодично
• В. Рідко

4. Як часто Вам доводиться 
виступати з критичними 

судженнями? 

• А. Розробив би програму розвитку колективу на рік і переконав би 
колектив у доцільності її впровадження

• Б. Вивчив би, хто є хто, й встановив би контакт з лідерами
• В. Частіше б радився з колективом

5. Якби Вам випала нагода 
очолити колектив, щоб для 

Вас стало пріоритетом?

Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая
психология конфликта: Учеб. Пособие. –
К.: МАУП, 2000. – 256с. – С.169-171



• А. Песимізм.
• Б. Поганий настрій 
• В. Образа на самого себе

6. У випадку невдач який стан 
для Вас найбільш 

характерний? 

• А. Так
• Б. Швидше, що так 
• В. Ні

7. Чи притаманне Вам 
прагнення відстоювати й 
дотримуватися традицій 

Вашого колективу? 

• А. Так 
• Б. Швидше, що так
• В. Ні 

8. Чи належите Ви до категорії 
людей, які готові почути гірку 

правду про себе, сказану в 
вічі? 

• А. Дратівливість. 
• Б. Образливість. 
• В. Нетерпимість до критики на свою адресу 

9. Які якості Ви намагаєтеся 
викорінити в собі? 

• А. Незалежний
• Б. Лідер
• В. Генератор ідей 

10. Хто Ви з професійної 
точки зору? 

Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая
психология конфликта: Учеб. Пособие. –
К.: МАУП, 2000. – 256с. – С.169-171



• А. Екстравагантна 
• Б. Оптиміст
• В. Наполеглива

11. На думку Ваших друзів Ви 
людина? 

• А. З несправедливістю 
• Б. Бюрократизмом
• В. Егоїзмом

12. З чим Вам найчастіше 
доводиться боротися? 

• А. Недооцінка власних здібностей
• Б. Об’єктивна оцінка власних здібностей
• В. Переоцінка власних здібностей 

13. Що для Вас найбільше 
притаманне? 

• А. Надмірна ініціативність 
• Б. Надмірна критичність 
• В. Надмірна прямолінійність

14. Що найчастіше за все 
стає причиною для 

конфліктів з людьми?

Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая
психология конфликта: Учеб. Пособие. –
К.: МАУП, 2000. – 256с. – С.169-171



№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1

Б 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2

В 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3

Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая
психология конфликта: Учеб. Пособие. –
К.: МАУП, 2000. – 256с. – С.169-171



Орієнтовні оцінки 
конфліктності: 

14-20 балів –
низький 

рівень 
конфліктності

21-24 бали –
рівень 

конфліктності 
нижчий за 
середній

25-29 бали –
середній 

рівень 
конфліктності

30-34 бали –
рівень 

конфліктності 
вищий за 
середній

35-42 бали –
високий 
рівень 

конфліктності

Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая
психология конфликта: Учеб. Пособие. –
К.: МАУП, 2000. – 256с. – С.169-171



14-20 балів. Ви тактовні й миротворчі, вміло уникаєте суперечок, конфліктів та критичних ситуацій. Вислів:
“Платон мені друг, та істина дорожча” ніколи не був Вашим девізом, саме тому Вас іноді називають конформістом. Про
людей як відсутніх, так і присутніх Ви говорите по-доброму, схильні їх захищати, аніж звинувачувати. Негативні емоції
швидко зникають і Ви спокійно, без образи встановлюєте контакт з людиною, яка Вас образила. Знайдіть у собі
сміливість і, якщо вимагатимуть обставини, принципово висловіть свою думку.

21-34 бали. Ви людина конфліктна. Але насправді конфліктуєте лише в тому випадку, якщо немає іншого виходу, а
інші засоби вичерпані. Ви досить гнучка людина у взаємовідносинах, але важко змінюєте думку про людину. Перш ніж
перейти до дружніх стосунків, Ви деякий час вивчаєте людину, тому Ви схильні змінювати думку про людину в кращий
бік, аніж в гірший. Ви відкриті до компромісних рішень, Ви твердо відстоюєте свою думку, не думаючи про те, яким
чином це позначиться на Вашій професійній кар’єрі або приятельських стосунках. Та це не дозволяє Вам виходити за
межі коректності й принижуватись. Навпаки, це викликає повагу до Вас з боку оточення, через це конфліктні стосунки
для Вас є швидше тактикою, чим образом життя.

35-42 бали. Суперечки та конфлікти – це повітря, без якого Ви не можете існувати. Ви завжди готові до боротьби,
живете в очікуванні конфлікту й тим самим провокуєте його. Вам відомі прийоми «супротивників», вмієте управляти
оточуючими, досягати власної мети за допомогою психології людей і погано орієнтуєтеся в знаннях їх особливостей, не
приймаєте до уваги внутрішній світ людини, коли вступаєте з нею в ділові стосунки. Полюбляєте критикувати інших,
для особистої вигоди. Якщо чуєте зауваження на Вашу адресу, можете «з’їсти живцем» людину, котра Вас критикує.
Ваша критика – заради критики, а не для користі справи. Дуже важко тим, хто поряд із Вами на роботі чи вдома. Ваша
нестриманість, грубість, нетактовність відштовхує людей. Чи не через це у Вас немає друзів? Спробуйте змінити Ваш
складний характер.





Діючі особи

• Оксана
• Мама Оксани

Позиція (дія)

• Хочу працювати
• Не хоче, щоб дочка 

йшла на роботу

Інтерес (потреба)

• Самостійність 
(гроші)

• Здобуття якісної 
освіти дитиною 
(знання)

«Оксана хоче отримати роботу, щоб мати більше грошей на
витрати. Її мати не хоче, щоб вона йшла на роботу, тому що
думає, що Оксана повинна віддавати всі сили заняттям у
школі»

Можливі рішення «виграш – виграш»:
• З боку батьків (матері) – збільшити кишенькові гроші для дитини;

замотивувати дитину на здобуття якісної освіти, отримання необхідних
знань та у подальшому знаходження добре оплачуваної професії.

• З боку дитини (Оксани) – проаналізувати витрати.



Практичне завдання. Стратегія 
«Виграш-виграш». Розгляд ситуацій

https://padlet.com/plaksiyoy/Bookmarks

Для того щоб надати 
відповідь –

необхідно натиснути 
на дану позначку

https://padlet.com/plaksiyoy/Bookmarks


«Подруга Світлани запрошує своїх друзів до себе, щоб подивитися фільм у
ніч, коли святкується Хеловін. Фільм починається опівночі. Світлана
дуже хоче бути разом з друзями, але її батьки не хочуть, щоб вона так
пізно виходила з дому. Вони бояться, що з нею щось трапиться»

Діючі особи

• Світлана
• Батьки

Позиції (дії)

• Хочу бути з 
друзями, 
подивитись фільм

• Не хочуть, щоб 
донька так пізно 
виходила з дому

Інтерес (потреба)

• Спілкування з 
друзями

• Безпека дитини, 
спокій батьків

Можливі рішення «виграш – виграш»:
• Дозвілля з друзями у денний час;
• Запросити друзів на вечір кіно до себе;
• Супровід доньки до подруги у гості ДО перегляду та зустріти ПІСЛЯ фільму



«Олександр і Денис – хороші друзі, які проживають поряд один з одним. Їх будинки
знаходяться в декількох кварталах від школи. Олександр зазвичай їздить до
школи на велосипеді. Таким чином він може довше спати і все ж таки встигати
до школи вчасно. Декілька місяців тому він зламав ногу, і його батькові довелося
відвозити його до школи на машині. На цей час він позичив свого велосипеда
Денису, щоб той міг їздити на ньому в школу. Тепер, коли нога Олександра
зрослася, він хоче повернути свій велосипед, але Денис не віддає його. Він
говорить, що, коли він ходить до школи пішки, інші дражнять його. Якщо ж він
їде на велосипеді, вони не роблять цього»

Можливі рішення «виграш – виграш»:
• Їздити на велосипеді вдвох;
• Ходити до школи пішки вдвох;
• Попросити батьків (Дениса) купити велосипед;
• Викупити велосипед у Олександра.

Діючі особи

• Олександр
• Денис

Позиції (дії)

• Хочу повернути 
велосипед, довше 
спати

• Хочу залишити 
велосипед собі

Інтереси (потреби)

• Повернути власність, 
комфорт

• Бути прийнятим 
шкільним оточенням, 
повага однолітків



«Збираючись у відпустку, подружжя почало сперечатися – вона наполягає на тому,
щоб відвідати власних батьків у Івано-Франківську, оскільки вона давно з ними не
бачилась і діти теж скучили за дідусем та бабусею. Він переконує, що під час
відпустки треба відпочивати на природі та дихати свіжим повітрям, і пропонує
провести відпустку на озері з вудочками, до того ж діти теж мають відпочити від
цивілізації та побути з батьками у свій вільний час»

Можливі рішення «виграш – виграш»:
• Окремий відпочинок подружжя;
• Відвідати спочатку батьків дружини, а потім поїхати разом на природу;
• Поїхати на відпочинок разом з батьками дружини.

Діючі особи

• Дружина
• Чоловік

Позиції (дії)

• Хочу відвідати власних 
батьків

• Хочу відпочити на 
свіжому повітрі, на 
природі

Інтереси (потреби)

• Спілкування з рідними, 
відволіктись від 
повсякденних справ, відчути 
турботу, увагу батьків

• Спокійний відпочинок від 
хатніх справ, без 
критикування та примусу до 
роботи з боку батьків 
дружини




