


ВИ УЯВЛЯЄТЕ СВОЄ ЖИТТЯ БЕЗ 
КОНФЛІКТІВ? 

НАПИШІТЬ ВІДПОВІДЬ В ЧАТ.  

ЯКЩО, ТАК, ТО ЧОМУ? 

ЯКЩО, НІ - ЧОМУ? 



• Спробуй владнати 

ситуацію самостійно 

мирним шляхом 

• Звернись за допомогою до 

медіаторів однолітків 

ВИХІД - Є! НАВІТЬ, ДВА 



КОНФЛІКТ 

це ситуація де люди (або групи 
людей) мають несумісні цілі та 
інтереси, які супроводжуються 
негативними емоціями та 
поведінкою. 



Конфлікт 

ЦЕ НОРМАЛЬНИЙ ЕТАП 
ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ У ГРУПІ  



одна сторона 
домінує, інша 
втрачає. 

КОНКУРЕНЦІЯ            ПРИСТОСУВАННЯ  УХИЛЯННЯ  КОМПРОМІС  

домінує інша 
сторона. 

обидві сторони 
відмовляються від 
своїх цілей (на 
певний час). 

обидві сторони від 
чогось 
відмовляються, а 
щось здобувають 

П’ЯТЬ ОСНОВНИХ СТИЛІВ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ  

СПІВПРАЦЯ  

або «виграш – 
виграш»: ситуація 
визначається по 
новому; 
обидві сторони 
здобувають 
більше, ніж 
втрачають. 



ТОП 5 
РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЯК 

ВИРІШИТИ КОНФЛІКТ 
САМОСТІЙНО 



ДІЗНАВАЙСЯ 

Не звинувачуй одразу іншу 
сторону/учасника(-цю)  
конфлікту, а зосередь свою 
увагу на отриманні 
достовірної інформації. 



ВИЗНАВАЙ 

З’ясувавши причини 
конфліктної ситуації, спробуй на 
особистісному рівні визнати її. 
Не бійся конфлікту. Будь 
готовим до конструктиву – 
подивися на позитивні 
можливості конфлікту. 



СЛУХАЙ 

Налаштуйся на ефективне 
спілкування. Будь готовий(-а) 
слухати та почути іншу 
сторону/учасника(-цю) 
конфлікту, його/її інтереси та 
позиції. Висловлюй власні 
інтереси та позиції. 



ДІЙ 

Визначте разом зі 
стороною/учасником(-цією) 
конфлікту питання, які ви маєте 
вирішити. Шукайте спільне 
рішення, розглядайте варіанти 
доти, доки не знайдете 
прийнятного варіанту 
вирішення конфлікту мирним 
шляхом для обох. 



РЕЛАКСУЙ 

Знайшли варіант 
рішення конфлікту, релаксуйте. 
Потисніть один одному руки, 
посміхніться. Ви щойно змогли 
досягти порозуміння.  
А якщо щось невдалося, ти 
завжди можеш звернутися за 
допомогою до медіаторів 
однолітків. 



Уявімо ситуацію, що ти не можеш 

вирішити конфлікт самостійно .  

 

Вихід є!  

Звернися до медіаторів однолітків 

Служби порозуміння твого закладу 

освіти, якщо в твоєму закладі ще 

немає Служби порозуміння , тоді 

телефонуйте до нас. 



НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 

116 111 або 0 800 500 225 

@CHL116111 

Працює з 12:00 до 20:00 з пн - пт 

@CHILDHOTLINE_UA 
@CHILDHOTLINE.UKRAINE 



МЕДІАЦІЯ 

добровільний, конфіденційний 
процес, в якому третя, нейтральна 
сторона медіатор або медіаторка 
допомагає сторонам конфлікту, а 
точніше тобі та твоєму співрозмовнику 
знайти взаємоприйнятне його 
вирішення. 



ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ 
Добровільність 

Неупередженість та нейтральність 

Конфіденційність 

Розподіл відповідальності 



МЕДІАТОРИ-
ОДНОЛІТКИ 

учні та учениці, які пройшли 
спеціальне навчання базовим 
навичкам медіатора закладу освіти і 
практикують вирішення конфліктів 
мирним шляхом за допомогою 
медіації. 



СЛУЖБА 
ПОРОЗУМІННЯ 
ЗАКЛАДУ 
ОСВІТИ 
добровільне об’єднання учнів та 
педагогів-медіаторів та медіаторок. 



МЕДІАТОРИ  
ОДНОЛІТКИ 
ДОПОМОЖУТЬ: 
• знайти взаємоприйнятний варіант 

вирішення ситуації за допомогою 
медіації/посередництва; 

• навчитися вирішувати 
конфлікти  ненасильницьким мирним 
шляхом; 

• налагодити позитивні стосунки в класі, 
групі, колективі; 

• дізнатися про ненасильницьку, мирну 
культуру спілкування 



ВІДЕОРОЛИК 



@PEER_MEDIATION_UKRAINE 



Умови розіграшу: 
Перші 5 учасників/учасниць, які підпишуться на 

сторінку @peer_mediation_ukraine поставлять   
під 3-ма останіми постами отримають подарунковий 

набір справжнього медіатора(-ки) 

УВАГА РОЗІГРАШ ПРИЗІВ!!! 

З вами зв'яжеться наш адміністратор 



 

Посилання для онлайн користування курсом – 
http://course.la-strada.org.ua/story_html5.html 




