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Методичний посібник містить багато практичної інформації та
методичних порад щодо збереження (створення) позитивної атмосфери у
класних колективах, з профілактики та вирішення конфліктів мирним
шляхом і запровадження медіації та відновних практик у навчальному
закладі. Застосування запропонованих технік, методичного інструментарію
на практиці дозволить ефективно запобігти проявам насильства серед дітей
та підлітків та мінімізувати вказані прояви.
У методичному посібнику висвітлено розробки тематичних зустрічей у
формі відновної техніки - Кола з педагогами та батьками.
Адресовано працівникам методичних служб, практичним психологам,
соціальним педагогам, класним керівникам, студентам педагогічних
спеціальностей, усім, хто цікавиться проблемами соціально-психологічної
освіти.
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ПЕРЕДМОВА
Розбудова

миру,

миробудування,

профілактика

різноманітних

конфліктів починається у свідомості людини, кожної конкретної особистості
і перетворюється на суспільну тенденцію тільки тоді, коли ці ідеї набувають
масовості, стають громадським рухом, практикою суспільної поведінки,
громадською думкою. Етичні засади професійної діяльності практичного
психолога не тільки передбачають, а виступають необхідною умовою,
вихідним принципом мирне розв’язання конфліктів на рівні «людиналюдина», «особистість-суспільство», «соціальна група».
Ненасильницька взаємодія між людьми є основою гуманістичної
психології і ґрунтується на повазі до іншого, розумінні та безумовному
прийнятті своєрідності життєвої позиції іншої особи. Саме на таких засадах
здійснюють свої професійні функції працівники психологічної служби
системи освіти – практичні психологи і соціальні педагоги. [7]
Україна переживає глибоку конфліктну ситуацію, зумовлену насамперед
зовнішніми факторами, але й не позбавлену внутрішніх суперечностей.
Конфліктна ситуація в країні поглиблюється соціально-економічною кризою,
необхідністю термінового реформування багатьох сфер соціального та
економічного життя, ідеологічними коливаннями еліти й частини населення,
інформаційною війною тощо. Будь-який соціальний конфлікт, в тому числі
збройний, впливає на стан взаємостосунків у суспільстві. Зростає кількість
випадків насильства над дітьми, яке є серйозним порушенням їхніх прав і
може мати довготривалі й руйнівні наслідки на все життя. Практично в
кожному класі є учні, які стають об’єктами глузувань та знущань. Значного
поширення серед молоді набуває сьогодні таке явище, як булінг. Найчастіше
булінг відбувається в місцях, де контроль з боку дорослих менший або
відсутній взагалі. Це можуть бути: їдальні, сходи, коридори, вбиральні,
роздягальні, спортивні майданчики.
Булінг

–

явище, більш характерне для

загальноосвітніх

шкіл,

професійно-технічних навчальних закладів, де учні об’єднані формально (за
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віковим принципом), і менш характерне для позашкільних навчальних
закладів (музичних, художніх, спортивних шкіл тощо), де діти об’єднані
спільними інтересами. Сьогодні набирає обертів кібербулінг – цькування за
допомогою мобільних телефонів, Інтернету.
Саме тому важливим є налагодження і підтримка взаєморозуміння та
взаємоповаги, формування толерантного ставлення, вирішення конфліктів на
різних рівнях ненасильницьким мирним шляхом.
Оскільки сьогодні в більшості випадків саме школа має стабільний
вплив на життя молоді, працівники освіти починають розуміти, що для
загального блага їхнім обов’язком є озброїти учнів знаннями й навичками,
необхідними для виховання відповідальних та соціально активних громадян.
На тлі постійного зростання насильства в суспільстві багато шкіл
починає розробляти і впроваджувати новаторські програми, щоб навчити
молодь

життєво

важливих

стратегій

гармонійного

спілкування

та

співіснування.
Однією з таких новацій є впровадження відновних практик у навчальновиховний процес навчального закладу. Серед відновних технологій науковці
виділяють – медіаційні зустрічі та Кола прийняття рішень. Розрізняють такі
форми спілкування у колі: Коло цінностей (презентаційне Коло), Коло
розв'язання проблеми, конфлікту, Коло прийняття рішень, тематичне Коло,
Коло зцілення. [8]
Організація тематичного Кола залежать від віку та діяльності людей, які
перебувають у Колі. Наприклад, цікавими тематичними Колами для школярів
8-х класів є обговорення питань щодо

любові, кохання, дружби,

міжособистісних стосунків, тощо. З дев’ятикласниками можна поміркувати
про майбутню професійну самореалізацію. Найголовніше, щоб тематика Кіл
була погоджена з учнями. Можна попередньо запитати в них, що саме їх
цікавить, або ж поставити таке запитання на самому Колі: «Про що ви хочете
поговорити?»
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До апробації матеріалів методичного посібника активно долучилися
практичні психологи та соціальні педагоги навчальних закладів м. Рівного:
загальноосвітніх шкіл 3, 6, 10, 16, 25, 27, 28, НВК 17, 19, РГ «Гармонія»,
ПМЛ «Елітар», НРЦ «Особлива дитина», ПДМ.

Попри наш ентузіазм щодо впровадження Кіл, ми не вважаємо їх
панацеєю від усіх конфліктів. Важливо усвідомлювати, що їх використання
має свої межі, проте важливо також зрозуміти їхній значний потенціал.
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Коло прийняття рішень як ефективна відновна технологія
Історія виникнення Кіл. Види Кіл, їх цінності, принципи
Коло прийняття рішень – це дуже ефективний підхід, що сприяє
залученню до вирішення проблеми всіх зацікавлених осіб та забезпечує їх
активну участь в обговоренні ситуацій та прийнятті рішень. Головною
особливістю Кола є те, що кожен з учасників має можливість висловити
власну точку зору та бути почутим іншими членами Кола.
Коло – це зібрання людей, рівних для спілкування щодо складних
питань, проблем в атмосфері взаємоповаги і турботи згідно з певними
правилами. [1, c. 5 - 6]
Залежно від мети, з якою проводиться Коло, процедура може називатися
«Коло прийняття рішень», «Коло примирення», «Коло підтримки», «Коло
формування цінностей».
Історія виникнення Кіл прийняття рішень.
Традиції Кіл прийняття рішень були популярними у багатьох давніх
культурах і використовувалися як універсальний метод для обговорення
важливих питань та проблем, які поставали перед громадою. Як зауважує
Вільям Айзекс, директор проекту «Діалог» у Школі управління ім. А. Слоуна
Массачусетського технологічного інституту: «Наскільки мені відомо, ще не
знайдено жодної автохтонної культури, яка б не використовувала практику
розв’язання важливих питань за допомогою групових обговорень у Колі».
Іншими словами, Кола не є новітньою процедурою розв’язання проблем та
прийняття рішень, це традиційна модель, яка витримала випробування часом
та показала себе найкращим чином.
Традиційно батьківщиною Кола прийнято вважати Північну Америку, а
саме США та Канаду, адже корінні народи цієї території, американські
індіанці, розв’язували свої суперечки та проблеми, сідаючи у коло для
відкритого та рівного спілкування. Для передачі слова від одного учасника до
іншого використовувалася люлька миру.
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В Україні теж існував досвід проведення Кіл, адже наші пращури
вважали коло природним, надавали йому сакрального змісту. Зокрема, можна
згадати трипільську культуру, яка дуже шанобливо ставилася до кола, звичаї
скіфів, які передавали по колу Братину (зазвичай це була чаша) від старшого
до молодшого, висловлюючи по черзі побажання та подяки одне одному.
Пізніше Кола стали поширеними на Січі, коли важливі зібрання козаків, а
саме військові ради, проходили саме у вигляді Кола. Ці події засвідчені
документальними джерелами, зокрема існують такі згадки: «Старшина,
вийшовши на середину, ставала на площі в один ряд, один біля одного, за
старшинством своїх чинів (...) Товариство ставало за курінними отаманами
навколо церкви, починаючи правий фланг від кошового й закінчуючи лівий
фланг біля військового осавула, утворюючи загалом величезне козацьке коло.»
[Д. Яворницький, Історія запорозьких козаків]. Особливістю проведення
Кола серед козаків було те, що обговорення в ньому тривало доти, доки
громада не знаходила консенсусу, прийнятного для усіх її членів.
Ця козацька традиція перегукується із сучасним розумінням процедури
Кола, обов'язковим елементом якого є досягнення взаємної згоди щодо
рішення,

яке

приймається

внаслідок

відкритого

та

рівноправного

обговорення заданої ситуації.
Процес обговорення в Колі ґрунтується на принципі взаємоповаги, що
забезпечує сама процедура та правила її ведення.
У Колі присутній ведучий (хранитель Кола) - особа, яка інформує
учасників про правила, формулює питання для обговорення, слідкує за тим,
щоб громада дотримувалася процедури, та несе відповідальність за
атмосферу взаємоповаги, підтримки та толерантного ставлення.
Крім того важливим елементом Кола є Мовник - це символічний
предмет, що передається з рук в руки від одного учасника до іншого та дає
право говорити. Перш, ніж почати працювати в Колі, громада повинна
обрати для себе Мовник — це має бути важливий, символічний предмет,
який поважатимуть усі учасники Кола.
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Зазвичай,
Служби

медіатори

розв’язання

Шкільної

конфліктів

на

першому зібранні вирішують, що буде
таким

предметом

пропонуємо

для
як

них.

Ми

Мовника

використовувати Братину - невелику
керамічну, дерев'яну або металічну
чашу, оскільки використання Братини
має українське коріння та духовно єднає нас із предками. Правила Кола
безпосередньо пов'язані з Мовником, до них належать такі:
• Братина завжди рухається по Колу за годинниковою стрілкою («за
сонцем»). Кожен повинен дочекатися своєї черги.
• Говорити має право лише той, хто тримає в руках Братину, або той, хто
отримав особливе право від хранителя Кола.
• Кожен має право передати Братину наступному, зберігши мовчання,
якщо йому немає чого сказати або він/ вона не хоче говорити.
• Жоден не має права покинути Коло, поки воно не завершилося.
• Братина передається по Колу доти, доки залишається людина, якій є
що сказати з приводу дискусії. Коло закінчується тоді, коли Братина обійде
його, а всі збережуть мовчання.
Окрім правил, учасники приймають ряд принципів, яких зобов'язуються
дотримуватися під час участі в Колі. Принцип встановлює загальне для всіх
визначення того, як люди будуть взаємодіяти між собою і ділити час та
простір у Колі. Традиційно встановлюються наступні принципи:
• Все, що прийшло у Коло, в ньому і залишається: особиста інформація,
яка надійшла у Коло, вважається конфіденційною за винятком випадків, коли
виникає загроза безпеці учасників.
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•

Кожен

з

учасників

погоджується

поважати

усіх

інших

та

висловлюватися доброзичливо, у спокійній манері як про хороше, так і про
погане, залишаючи час для інших, щоб вони змогли висловитися.
• Кожен має слухати з повагою, «і серцем, і розумом».
• Усі повинні поважати процедуру і залишатися в Колі доти, доки воно
працює у пошуках розв'язання проблеми, що обговорюється.
Тримаючи в руках Братину, учасник Кола повинен поважати процедуру,
інших учасників, говорячи:
• від серця, чесно і відкрито;
• з повагою до присутніх;
• коротко та лаконічно, щоб дати змогу висловитися іншим;
• по суті обговорюваних у Колі питань.
Братина, що використовується у Колі, має символічний зміст і виконує
роль своєрідного оберегу атмосфери, яка створюється між учасниками.
Братина надає більше можливостей висловитися, оскільки кожному
учасникові доводиться чекати моменту, коли він отримає право голосу. Це
дозволяє краще сфокусуватися на темі обговорення та детальніше обдумати
свою відповідь. Використання Братини попереджує виникнення суперечок
«сам на сам», оскільки кожен повинен дочекатися своєї черги для того, щоб
відповісти. Братина встановлює рівність між учасниками Кола, оскільки
кожен має рівні можливості як для того, щоб висловитися і бути почутим, так
і для того, щоб вислухати інших. Під час обговорення проблеми в Колі
учасники однаково несуть відповідальність за прийняття рішень та пошук
шляхів примирення між усіма присутніми. Братина створює особливі умови
для досягнення консенсусу, оскільки кожен має можливість висловитися і
бути почутим, всі питання, які цікавлять учасників, можуть бути озвучені
перед тим, як буде прийняте рішення стосовно ситуації, що склалася.
Цінності Кола
Обов'язковою складовою Кола є етап прийняття групою цінностей.
Цінності Кола встановлюються спільно та приймаються кожним учасником.

11

Визначаючи спільні цінності, група досягає взаєморозуміння та однаково
сприймає значення кожної з цінностей Кола. Однакове розуміння цінностей
важливе для групи, оскільки це сприяє встановленню атмосфери довіри та
згуртуванню членів групи. Часто перелік цінностей у різних групах
повторюється, однак їх тлумачення може відрізнятися. Найчастіше до
переліку найважливіших цінностей входять:
Повага. Насамперед, така цінність означає визнання права інших людей
відрізнятися від нас, мати інші погляди та переконання. Визнаючи
унікальність кожної людини, ми виявляємо повагу як до оточуючих, так і до
себе. Поважаючи особу, ми бачимо в ній, насамперед, особистісні якості,
незалежно від вчинків, які вона здійснила.
Чесність. Названа цінність означає, що особа готова бути щирою, перш
за все з собою. Коли ми визнаємо свої думки та переконання і починаємо
діяти відповідно до них, без страху відкриваємо себе іншим, ми стаємо
чесними з людьми, які нас оточують.
Співпереживання. Вміння поставити себе на місце іншого та зрозуміти,
що він відчуває, покращує розуміння між людьми та скорочує відстань між
ними. Співпереживаючи, ми перестаємо засуджувати людину, вчимося
розуміти її вчинки та мотиви, що спонукали діяти таким чином у певній
ситуації.
Здатність прощати іншим. Коли ми вчимося прощати та розуміти
себе, у той же час ми відчуваємо, що прийшли до розуміння інших та
опанували здатність прощати їх. Щоб навчитися прощати, треба побачити
позитивні сторони в людині. Прощення приходить через розуміння та
виправдання.
Любов. Любов проявляється через ряд інших цінностей таких, як
розуміння, повага, щирість і вчить нас не відділятися від інших, а навпаки,
шукати порозуміння з кожним, хто нас оточує, адже любов має безліч
різновидів, тому може проявлятися як у близьких міжособистісних
відносинах, так і в суспільних стосунках.
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Список цінностей, які встановлюються групою, не має винятків,
оскільки всі вони є взаємопов'язаними, а формування однієї залежить від
наявності інших. Прийняття та усвідомлення ряду спільних ціннісних
категорій викликає в групи розуміння та сприяє здатності вирішувати
поставлені у Колі питання спільно, взаємодіючи одне з одним та визнаючи
рівність всіх учасників Кола. [1, c. 12]
Класифікація Кіл
Використання процедури Кола у навчальних закладах набуло широкої
популярності. Так, у школах м. Жмеринки (Вінниччина) розвинулося кілька
напрямків роботи у Колах, які набули загальної популярності:
1. Коло цінностей (презентаційне Коло);
2. Коло розв'язання проблеми, конфлікту;
3. Коло прийняття рішень;
4. Тематичне Коло;
5. Коло зцілення;
6. Коло, що проводиться на батьківських зборах.
Коло цінностей - це Коло, яке першим проводиться в громаді (класі).
Коло цінностей має на меті сформувати в групі спільні уявлення про
цінності, сприяти розкриттю учасників та встановленню атмосфери довіри.
Коло цінностей починається з розповіді хранителя про традиції проведення
Кіл та пояснення правил такої процедури. Потім ведучий проводить ритуал
відкриття Кола: просить учасників взятися за руки так, щоб права долоня
кожного учасника була повернута донизу - «до землі», тобто «давала», а ліва
- догори, «до сонця», тобто «приймала» - це замкнене Коло, де енергія
кожного передається по колу і утворює єдність; ведучий говорить слова, що
наснажують учасників поважати одне одного; ведучий закінчує словом
«мир», яке повторюють усі учасники. Ритуал відкриття є обов'язковим
елементом усіх наступних Кіл.
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Далі хранитель просить учасників згадати важливу для них людину та
назвати притаманну їй рису/якість, яку вони вважають найважливішою. На
це запитання учасники відповідають, передаючи по колу Братину. Після того,
як Мовник повернеться до ведучого, він/вона просить учасників повторити
усі названі якості та записує їх на фліп-чарті (або іншому папері формату А1)
- це список цінностей, які є важливими для присутніх у Колі, адже вони самі
сформували цей перелік. Важливо зауважити, що доречно записувати перелік
цінностей на папері, а не на дошці, оскільки учні часто виявляють бажання
мати такий список постійно у своїй класній кімнаті. Друге питання для
обговорення: «Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід перебування в громаді/в
команді, коли ви відчули себе частиною цієї громади». Підсумовуючи це
обговорення, ведучому варто звернути увагу на те, що громада (клас, друзі) це надзвичайно потужний ресурс, який може підтримати кожного з нас у
складних життєвих обставинах, і, якщо учасники виявлять бажання, таким
джерелом підтримки може стати Коло, в якому вони сьогодні перебувають.
За бажанням ведучого, Коло цінностей може починатися і закінчуватися
запитанням стосовно того, як себе почувають учасники, який у них настрій
тощо.
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Коло цінностей, як і будь-яке інше Коло, закінчується ритуалом закриття
Кола: усі стають так, як під час ритуалу відкриття, хранитель дякує
учасникам за їхню щирість та відвертість, за внесок у формування
справжньої громади. Наприкінці хранитель промовляє слово «мир», яке
повторюють усі учасники.
Коло вирішення проблеми характерне для тих конфліктів, де в
ситуацію втягнуто багато осіб. У навчальних закладах Коло розв'язання
проблем використовується, коли конфлікт виник у класі, і до нього залучена
значна частина учнів. Під час проведення Кола розв'язання проблеми група
обговорює, що сталося; кожен має можливість висловитися з приводу
конфлікту та бути почутим. Після цього група переходить до обговорення
того, яким чином можна врегулювати ситуацію, що склалася. Важливо
пам'ятати, що розв'язання проблеми повинне задовольнити кожного учасника
Кола, лише тоді процедура може бути завершена.
Коло прийняття рішень використовується для того, щоб громада
змогла за допомогою цієї вправи ухвалити загальноприйняте рішення, яке
задовольнить усіх. Свою думку зможе висловити кожен, а не лише найбільш
активний, як це найчастіше стається в класі. Коло прийняття рішень
застосовується тоді, коли існує багато можливих варіантів розв'язання
важливого питання з метою донести їх до громади та обрати найкращий
варіант із запропонованих під час спільного обговорення.
Тематичні кола залежать від віку та діяльності людей, які перебувають
у Колі. Наприклад, цікавими тематичними Колами для 9-х класів є Кола на
тему

любові,

кохання,

дружби,

міжособистісних

стосунків

тощо.

Найголовніше, щоб тематика Кіл була погоджена з класами. Можна
попередньо запитати в них, що саме їх цікавить, або ж поставити таке
запитання на самому Колі: «Про що ви хочете поговорити?»
Кола зцілення проводяться для підлітків, які пройшли процес медіації.
Саме за допомогою таких Кіл проходить їхнє відновлення у громаді. Метою
таких Кіл є поліпшення взаємин між людьми та повернення їх до тих
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стосунків, які були до конфлікту. Традиційно такі Кола починаються з
цінностей, а потім відбувається обговорення ситуації, що склалася,
результати медіації та перспективи відновлення стосунків.
Коло на батьківських зборах повторює всі питання Кола цінностей. А
після цього батькам ставлять запитання про їхніх дітей, наприклад: «З яким
настроєм ваша дитина йде до школи? З яким повертається? Які зміни
відбулися з нею від початку навчального року?» Найкраще ці запитання
узгоджувати з класним керівником.
Коло прийняття рішень. Досвід упровадження.
Враження координаторів, учнів – медіаторів, школярів, батьків від
застосування Кола, як ефективної стратегії подолання непорозумінь у
міжособистісній взаємодії
Світлана Леонідівна Баранюк,
координатор Служби порозуміння,
української гімназії, м. Рівного
Перед тим, як Коло стало популярним у нашій гімназії, ми провели таку
процедуру для класних керівників – вихователів гімназійних класів, щоб вони
змогли побачити принцип роботи однієї з відновних практик та зрозуміти
серйозність підходу до роботи з дітьми взагалі. Після участі у Колі класні
вихователі стали більше довіряти роботі дітей. У навчальному закладі діти
проводять

багато

часу,

спілкуючись одне з одним. Тому
дуже важливо створити таку
атмосферу, щоб вони довіряли
одне

одному.

Звичайно,

атмосфера має бути мирною,
спрямованою на взаєморозуміння.
Дітям важливо показати новий
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спосіб, за допомогою якого вони зможуть розв'язувати свої проблеми та
конфлікти. Коли дитина відчуває, що у школі є такий центр, де їй можуть
допомогти, вона сміливо буде давати свій запит. Це є первинною
профілактикою конфліктів та порушень у вихованні та поведінці дитини.
Координатор завжди намагається бути на першому Колі, яке проводиться у
класі, тому що хоче залучити до участі класного вихователя, активізувати
взаємодію учнів із ним. Теми Кіл часто визначають самі учасники, а
педагогам корисно бути присутніми на Колі, щоб дізнатися більше про
дітей, з якими вони працюють. У той же час, учням може надаватися
можливість вирішувати, чи будуть вони запрошувати до участі у Колі свого
класного вихователя та обговорювати з ним певні важливі питання. Перед
тим, як проводити Коло у класі, координатор має пояснити педагогові, який
долучається до участі у Колі, особливості процедури. Слід зауважувати, що
всі учасники Кола є рівними в обговоренні проблеми та прийнятті рішень,
що у Колі не можна давати поради та оцінювати людину тощо. У
більшості класів дітям цікаво послухати думку класного керівника, до того
ж це сприяє налагодженню їхніх стосунків.
Катя Будько,
медіатор Служби порозуміння,
української гімназії, м. Рівного

Коло стало для мене чимось більшим, ніж просто відкрита розмова
кількох людей. Усі Кола важливі, тому що діти говорять від щирого серця.
Загалом я працюю з 5-ми класами, тому своє перше самостійне Коло я
провела з ними. Перед початком я дуже хвилювалася, побоювалася, що
розгублюся перед дітлахами. Але, побачивши неймовірну зацікавленість в
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їхніх очах, я заспокоїлась та зібралася з думками. Я довірилась процесу і
Братині, як вчила на тренінгу Світлана Леонідівна. На початку Кола я
запропонувала пограти у гру «Борщ» - діти погодилися. Завдяки цьому було
встановлено довірливу атмосферу. Потім я намагалась якнайдоступніше
пояснити

історію,

принципи

та

правила

Кола,

наголошуючи

на

обов'язковому їх виконанні. Зрештою, я відкрила Коло і поставила перше
традиційне запитання - про настрій та очікування. Спочатку відповідали не
всі, але з наступними запитаннями кожен із них намагався висловитись,
сказати свою думку. Я закрила Коло і, нарешті, перейшла до зворотного
зв'язку, який мене надзвичайно цікавив.
Відгуки учасників Кола:
Мені дуже сподобалось, як медіатор мене вислуховувала. Вона мене
розуміє! (Таня).
Мені сподобалось Коло. Я дізналась більше про своїх однокласників.
Зрозуміла, як потрібно поводитися з ними в деяких ситуаціях. (Віка).
Я говорив, і мене всі слухали. Коло - супер! (Саша).
Аліна Левчук,
мама п’ятикласниці РУГ (2018 рік)
Те, що є незвичним, виходить за межі буденності завжди стає цікавим. А
ще надає можливість подивитися на навколишній світ іншими очима.
Так і в нашому 5-Б класі відбулись не прозаїчні
батьківські збори, а несподівана зустріч. Зустріч, що
надала

можливість

критично

(по-іншому)

подивитись на своє ставлення до дитини, до сім’ї, до
тих, хто поруч. Критично – це переосмислити нашу
повсякденну бентегу, рутину, що крутить нас на
одному місці.
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Ця зустріч зібрала нас, батьків, у коло, в якому ми могли із гордістю
розказати про свою дитину, висловити надію та подяку. Звісно, всі були
трохи схвильовані від непередбаченої події.
Але янгол-сонечко, наче трубка миру, допоміг нам та надихнув. І якщо
на початку у повітрі відчувалась легка напруга й зосередженість, то
наприкінці вже звучали жарти і сміх. У цьому уявному і водночас дійсному
колі ми, батьки, під час спілкування, могли бачити обличчя, а не потилиці
один одного. А це важливо, адже, коли бачиш підбадьорливу усмішку, ти
почуваєш себе більш упевненим і розкутим.
Під час цього, можна навіть сказати, побачення ми багато чого нового
дізнались про наших дітей. Не просто як про учнів гімназії, а як про
особистості. Ми почули важливі та цінні поради не тільки як виховувати
сина, доньку, а й як ставитись до дитини. Ця зустріч та розповідь-настанова
психолога гімназії Світлани Леонідівни й вихователя Олени Андріївни ще
раз підкреслили унікальність нашого навчального закладу. І ми віримо, що
наші, поки що маленькі, гімназисти виростуть творчими, впевненими,
вільними, толерантними особистостями.
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ПРИМІТКА! Тематичне Коло проводимо лише з учасниками,
які брали участь у Колі цінностей!!!
Тематичне Коло для педагогів
Збереження позитивної психоемоційної атмосфери
у класному колективі
Мета (очікувані результати): обговорити з вчителями методи, прийоми
формування толерантного підлітка, прийоми розвитку емпатії у школярів,
сформувати алгоритм спільних дій «батьки-педагоги», «педагоги-школярі»
щодо попередження булінгу у класі, напрацювати форми співпраці для
збереження позитивної психоемоційної атмосфери у класному колективі.
І.

Психологічна

установка.

Шановні

педагоги!

Сьогодні

ми

пропонуємо вам активно долучитися до обговорення питання збереження
позитивної

психоемоційної

атмосфери

у

класних

колективах.

Про

актуальність проблеми свідчать результати анкетування підлітків, сюжети у
ЗМІ. Телеекрани нав’язали нам нове поняття «булінг», Президент України
підписав закон, яким встановлюється відповідальність за булінг та вперше
надається визначення цьому терміну на законодавчому рівні.
Шкільне цькування або шкільний булінг (англ. school bullying) - загальний
термін, яким позначають систематичні переслідування з образами,
цькуванням, упереджене ставлення у навчальному закладі.
Разом з тим, діти говорять, що для них важливо почуватися добре,
комфортно, впевнено у класному колективі. («Коли ж ми підлітки, це
бажання загострюється: ми хочемо, аби однокласники нас поважали,
бачили наші позитивні якості, зважали на вподобання, інтереси. Хоча буває
по-різному, бо ж хочеться зайняти свою (і бажано лідерську) позицію»).
Наскільки

проблема

насмішок,

приниження

актуальна

для

нашого

навчального закладу, продемонструють результати анонімного опитування
школярів.
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ІІ. Демонстрація та коментар презентаційних матеріалів (ДОДАТОК
А).
ІІІ. Робота у групах. Бачимо, що завдання маємо, тому перейдемо до
конкретнішого обговорення. Ви об’єдналися у групи. Учасників кожної
групи прошу впродовж 3 хвилин письмово відповісти на питання та
впродовж 2 хвилин представити результати напрацювань групи (примітка:
психологу

варто

лаконічно

коментувати

результати

роботи

груп,

доповнювати, дякувати за активність батьків)

Група 1. Кого найчастіше цькують, ображають, переслідують у
класі (школі)? (Можливі варіанти напрацювань: слабохарактерних дітей,
відмінників, неуспішних у навчанні, дітей, які мають фізичні недоліки,
особливості зовнішності: окуляри, надто худорляві чи схильні до повноти, за
рівнем матеріального достатку, тощо)
Група 2. Які емоції переживають школярі, що потерпають від
цькування, зневаги? (Можливі варіанти напрацювань: приниження, страх,
злість, бажання помститися, образу, сором, душевний біль, безпорадність,
розгубленість, тощо)
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Група 3. Хто найчастіше виступає у ролі булера (нападника)?
(Можливі варіанти напрацювань: дитина, яка наслідує дорослих, сама
потерпає від домашнього насилля, батьки, вчителі…)
Група 4. Які слова, дії педагогів можуть викликати у дітей відчуття
образи, приниження?
Висловлювання

Дії, вчинки

* Ти як завжди…

* Упереджене ставлення (одні і ті

* Як курка лапою!

ж дії різних дітей – різні оцінки)

* Закрийте роти!

* Жести (відторгнення)

* Порівняння з більш успішними, * Мімічна іронія, недовіра
на думку вчителів, однолітками, *
членами родини

Нехтування,

ігнорування

(особливо думки підлітка)

* Оголошення оцінок, коментар * Пересаджування на задню парту
балів середнього, низького рівнів
* Зауваження щодо зовнішнього
вигляду
*

Привселюдна

саркастична

оцінка розумових здібностей «Як
баран на нові ворота!»
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IV. Тематичне Коло. Отже, з нашої спільної роботи бачимо, що
проблеми є, вони, здебільшого, носять деструктивний характер, тому
потребують наших активних, конструктивних дій. Запрошую вас, шановні
колеги, у тематичне Коло. Вам відома ця форма спілкування. Вперше ми з
вами зустрічалися у Колі цінностей.
Психолог лаконічно повторює традиції застосування Кіл в різних
культурах для прийняття рішень та обговорення важливих питань.
Доречно звернути увагу на символи та ритуали, що використовуються
під час проведення Кіл, повторити основні правила Кола, які попередньо
записані за фліп-чарті.
Інформація для психолога. Правила Кола
•

Мовник/Братина завжди рухається по Колу за годинниковою стрілкою

(«за сонцем»).
•

Говорити має право тільки той, хто тримає в руках Мовник/Братину,

або учасник, який отримав особливий дозвіл ведучого (Хранителя Кола).
•

Коли Мовник/Братина потрапили до учасника в руки, а він/вона не має,

що сказати, Мовник/Братина передається далі по Колу, а учасник має право
зберігати мовчання.
•

Жоден з учасників не має право висловитися та піти, доки Коло не

завершилося.
•

Мовник/Братина продовжує рухатися по Колу доти, доки є учасники,

які бажають висловитися стосовно теми дискусії; рішення не можу бути
прийнятим до тих пір, доки є учасники, які бажають висловитися.
•

Коли учасник тримає в руках Мовник/Братина, він/вона повинен

поважати мету проведення Кола та інших його учасників, висловлюючись:
•

«Від серця», чесно та відверто.

•

З повагою до присутніх.

•

Достатньо стисло і лаконічно, щоб кожен мав можливість

висловитися.
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•

Дотримуючись теми, що обговорюється в Колі.
Психолог

(Хранитель

Кола)

проводить

ритуал

відкриття

Кола.

Використовуючи Мовник/Братину, відбувається обговорення питання: ЩО
МОЖЕ

ЗРОБИТИ

АТМОСФЕРУ

У

ВЧИТЕЛЬ,
КЛАСНИХ

АБИ

ЗБЕРЕГТИ

КОЛЕКТИВАХ

ПОЗИТИВНУ

(НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ)?

За результатами цього обговорення складається список дій, методів,
прийомів співпраці сім’ї та педагогів. Психолог ще раз їх узагальнює.
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ НАПРАЦЮВАНЬ: урахування особливостей і
стану здоров’я школяра, повага, прийняття, толерантність, врахування
вікових,

характерологічних,

індивідуально-типологічних

особливостей,

партнерське навчання, використання методів особистісно-зорієнтованої
освіти, «Я - техніки» для формулювання зауважень, заохочення, урахування
особливостей сімейних взаємин, тощо.
V. Підсумок (рефлексія) зустрічі. Прошу вас, шановні колеги, описати
свій досвід участі в сьогоднішньому тематичному Колі. Як почуваєтесь?
Наскільки важливою є для вас робота на сьогоднішній зустрічі?
Після обговорення цих питань психолог (Хранитель Кола) проводить
ритуал закриття Кола.
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ПРИМІТКА! Тематичне Коло проводимо лише з учасниками,
які брали участь у Колі цінностей!!!
Тематичне Коло для педагогів
Ще раз про підлітковий вік
Мета (очікувані результати): сконцентрувати увагу вчителів на якості
їх взаємин з школярами-підлітками, сприяти збереженню (формуванню)
навичок ефективної взаємодії у діаді «підліток - педагог».
І. Психологічна установка. Шановні колеги, запрошую вас сьогодні
більше поговорити про психологію підліткового віку, про ознаки кризи 13
років, особливу увагу звернемо на те, які шляхи до порозуміння з школярами
підліткового віку будуть найбільш ефективними.
ІІ. Ритуал відкриття тематичного Кола.
Обговорення проходитиме у звичній для вас формі Кола. Нагадаю, що
традиційно батьківщиною Кола прийнято вважати Північну Америку, а саме
США та Канаду, адже корінні народи цієї території, американські індіанці,
розв’язували свої суперечки та проблеми, сідаючи у коло для відкритого та
рівного спілкування. Для передачі слова від одного учасника до іншого
використовувалася люлька миру.
В Україні теж існував досвід проведення Кіл, адже наші пращури
вважали коло природним, надавали йому сакрального змісту. Зокрема, можна
згадати трипільську культуру, яка дуже шанобливо ставилася до кола, звичаї
скіфів, які передавали по колу Братину (зазвичай це була чаша) від старшого
до молодшого, висловлюючи по черзі побажання та подяки одне одному.
Пізніше Кола стали поширеними на Січі, коли важливі зібрання козаків, а
саме військові ради, проходили саме у вигляді Кола. Особливістю
проведення Кола серед козаків було те, що обговорення в ньому тривало
доти, доки громада не знаходила консенсусу, прийнятного для усіх її членів.
Ця козацька традиція перегукується із сучасним розумінням процедури
Кола, обов'язковим елементом якого є досягнення взаємної згоди щодо
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рішення,

яке

приймається

внаслідок

відкритого

та

рівноправного

обговорення заданої ситуації.
У Колі присутній ведучий (хранитель Кола) - особа, яка інформує
учасників про правила, формулює питання для обговорення, слідкує за тим,
щоб громада дотримувалася процедури, та несе відповідальність за
атмосферу взаємоповаги, підтримки та толерантного ставлення.
Крім того важливим елементом Кола є Мовник - це символічний
предмет, що передається з рук в руки від одного учасника до іншого та дає
право говорити. Перш, ніж почати працювати в Колі, громада повинна
обрати для себе Мовник - це має бути важливий, символічний предмет, який
поважатимуть усі учасники Кола.
Правила Кола безпосередньо пов'язані з Мовником, до них належать
такі:
• Братина завжди рухається по Колу за годинниковою стрілкою («за
сонцем»). Кожен повинен дочекатися своєї черги.
• Говорити має право лише той, хто тримає в руках Братину, або той, хто
отримав особливе право від хранителя Кола.
• Кожен має право передати Братину наступному, зберігши мовчання,
якщо йому немає чого сказати або він/ вона не хоче говорити.
• Жоден не має права покинути Коло, поки воно не завершилося.
• Братина передається по Колу доти, доки залишається людина, якій є
що сказати з приводу дискусії. Коло закінчується тоді, коли Братина обійде
його, а всі збережуть мовчання.
Окрім правил, учасники приймають ряд принципів, яких зобов'язуються
дотримуватися під час участі в Колі. Принцип встановлює загальне для всіх
визначення того, як люди будуть взаємодіяти між собою і ділити час та
простір у Колі. Традиційно встановлюються наступні принципи:
• Все, що прийшло у Коло, в ньому і залишається: особиста інформація,
яка надійшла у Коло, вважається конфіденційною за винятком випадків, коли
виникає загроза безпеці учасників.
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•

Кожен

з

учасників

погоджується

поважати

усіх

інших

та

висловлюватися доброзичливо, у спокійній манері як про хороше, так і про
погане, залишаючи час для інших, щоб вони змогли висловитися.
• Кожен має слухати з повагою, «і серцем, і розумом».
• Усі повинні поважати процедуру і залишатися в Колі доти, доки воно
працює у пошуках розв'язання проблеми, що обговорюється.
Тримаючи в руках Братину, учасник Кола повинен поважати процедуру,
інших учасників, говорячи:
• від серця, чесно і відкрито;
• з повагою до присутніх;
• коротко та лаконічно, щоб дати змогу висловитися іншим;
• по суті обговорюваних у Колі питань.
ІІІ. Обговорення першого питання. Прошу вас, колеги, поміркувати
над питанням: «Що мене хвилює (насторожує) у поведінці сучасних
підлітків?»
Психолог фіксує міркування вчителів на планшетці. По завершенню
обговорення прописує названі варіанти на фліп-чарті.
IV. Обговорення другого питання. А зараз пригадайте себе у віці 11 –
15 років, пригадайте своїх дітей, онуків, племінників, похресників...
Висловіть власну думку щодо наступного питання: «На які позитиви
особистості підлітків я опираюся у співпраці з ними?». Психолог фіксує
міркування вчителів на планшетці. По завершенню прописує названі
варіанти на фліп-чарті.
Ведучий Кола звертає увагу учасників на узагальнені результати
співпраці.
Ще раз про підлітковий вік
Що мене хвилює (насторожує) у
На які позитиви особистості
поведінці сучасних підлітків?
підлітків я опираюся
у співпраці з ними?
Знижена мотивація до навчання
Мають
сучасний
погляд
на
вирішення життєвих задач
Порушення поведінки
Оптимісти
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Порушення контакту «батьки - діти»

Співчутливі, емпатійні, готові прийти
на допомогу
Характеризуються
пізнавальною
активністю (конкурси, олімпіади,
змагання, тощо)
Готові
до
самореалізації,
самоствердження

Своєрідна
(негативна)
характеристика сфери моральнодуховних цінностей
Штучна
особистісна
ізоляція
(самотність,
відособленість,
відчуженість)
Максималізм, гостра реакція на Кмітливі, допитливі, творчі
критику
Залежність від нових інформаційних Готові до професійного вибору
технологій: знижена
Прагнуть
до
матеріальної
незалежності
Згуртовані
Чесні, відважні, щирі
Мають почуття власної гідності
Прагнуть до лідерства
Характеризуються
невичерпним
ентузіазмом
Відповідально
ставляться
до
доручень
V. Процедура завершення Кола.
Підсумовуючи тематичне обговорення, ведучому варто звернути увагу
на те, що кожна людина проходить вікові етапи розвитку і формування

особистості. Певний віковий етап наділяє людину надзвичайно потужними
ресурсами, які дозволяють кожному з нас у певних життєвих обставинах
скористатися цим досвідом. Якщо учасники виявлять бажання, певним
джерелом підтримки може стати інформація сьогоднішнього Кола, в якому
вони працювали.
За бажанням ведучого, Коло цінностей може починатися і закінчуватися
запитанням стосовно того, як себе почувають учасники, який у них настрій
тощо.
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ПРИМІТКА! Тематичне Коло проводимо лише з учасниками,
які брали участь у Колі цінностей!!!
Тематичне Коло для батьків
Збереження (створення) позитивної психоемоційної атмосфери
у класному колективі
Мета (очікувані результати): обговорити з батьками методи родинного
виховання толерантного підлітка, прийоми розвитку емпатії у синів (доньок),
сформувати алгоритм спільних дій «батьки-педагоги» щодо профілактики
проблеми булінгу у класі, напрацювати форми співпраці щодо збереження
(створення) позитивної психоемоційної атмосфери у класному колективі.
І. Психологічна установка. Шановні батьки! Сьогодні ми пропонуємо
вам активно долучитися до обговорення питання збереження (створення)
позитивної психоемоційної атмосфери у нашому класному колективі. Про
актуальність проблеми свідчать результати анкетування підлітків, сюжети у
ЗМІ. Телеекрани нав’язали нам нове поняття «булінг», Президент України
підписав закон, яким встановлюється відповідальність за булінг та вперше
надається визначення цьому терміну на законодавчому рівні.
Шкільне цькування або шкільний булінг (англ. school bullying) - загальний
термін, яким позначають систематичні переслідування з образами,
цькуванням, упереджене ставлення у навчальному закладі.
Разом з тим, діти говорять, що для них важливо почуватися добре,
комфортно, впевнено у класному колективі. («Коли ж ми підлітки, це
бажання загострюється: ми хочемо, аби однокласники нас поважали,
бачили наші позитивні якості, зважали на вподобання, інтереси. Хоча буває
по-різному, бо ж хочеться зайняти свою (і бажано лідерську) позицію»).
Наскільки проблема насмішок, приниження актуальна для нашого класу,
продемонструють результати анонімного опитування школярів.
ІІ. Демонстрація та коментар презентаційних матеріалів (ДОДАТОК
А).
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ІІІ. Робота у групах. Бачимо, що завдання маємо, тому перейдемо до
конкретнішого обговорення. Ви об’єдналися у групи. Учасників кожної
групи прошу впродовж 3 хвилин письмово відповісти на питання та
впродовж 2 хвилин представити результати напрацювань групи (примітка:
психологу

варто

лаконічно

коментувати

результати

роботи

груп,

доповнювати, дякувати за активність батьків)
Група 1. Кого найчастіше цькують, ображають, переслідують у
класі

(школі)?

«ботанів»,

(Можливі

неуспішних

у

варіанти

напрацювань:

навчанні,

фізичні

слабохарактерних,

недоліки,

особливості

зовнішності, рівень матеріального достатку, тощо)
Група 2. Які емоції переживають школярі, що потерпають від
цькування, зневаги? (Можливі варіанти напрацювань: приниження, страх,
злість, бажання помститися, образу, сором, душевний біль, безпорадність,
розгубленість, тощо)
Група 3. Хто найчастіше виступає у ролі булера (нападника)?
(Можливі варіанти напрацювань: дитина, яка наслідує дорослих, сама
потерпає від домашнього насилля, батьки, вчителі…)
Група 4. Які слова, дії батьків можуть викликати у дітей відчуття
приниження?
Висловлювання
* Невдаха!

Дії, вчинки
* Саркастичні насмішки

* Коли ти вже щось робитимеш * Жести (відторгнення)
самостійно!

* Мімічна іронія, недовіра

* Принизливі прізвиська

*

Нехтування,

ігнорування

* Порівняння з більш успішними, (особливо думки підлітка)
на думку батьків, однолітками, * Фізичні покарання (особливо
членами родини

відштовхування від себе)

IV. Тематичне Коло. Отже, з нашої спільної роботи бачимо, що
проблеми є, вони, здебільшого, носять деструктивний характер, тому
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потребують наших активних, конструктивних дій. Запрошую вас, шановні
батьки, у Тематичне Коло. Вам відома ця форма спілкування. Вперше ми з
вами зустрічалися у Колі цінностей.
Психолог лаконічно повторює традиції застосування Кіл в різних
культурах для прийняття рішень та обговорення важливих питань.
Доречно звернути увагу на символи та ритуали, що використовуються
під час проведення Кіл, повторити основні правила Кола, які попередньо
записані за фліп-чарті.
Інформація для психолога. Правила Кола
•

Мовник/Братина завжди рухається по Колу за годинниковою стрілкою

(«за сонцем»).
•

Говорити має право тільки той, хто тримає в руках Мовник/Братину,

або учасник, який отримав особливий дозвіл ведучого (Хранителя Кола).
•

Коли Мовник/Братина потрапили до учасника в руки, а він/вона не має,

що сказати, Мовник/Братина передається далі по Колу, а учасник має право
зберігати мовчання.
•

Жоден з учасників не має право висловитися та піти, доки Коло не

завершилося.
•

Мовник/Братина продовжує рухатися по Колу доти, доки є учасники,

які бажають висловитися стосовно теми дискусії; рішення не можу бути
прийнятим до тих пір, доки є учасники, які бажають висловитися.
•

Коли учасник тримає в руках Мовник/Братина, він/вона повинен

поважати мету проведення Кола та інших його учасників, висловлюючись:
•

«Від серця», чесно та відверто.

•

З повагою до присутніх.

•

Достатньо стисло і лаконічно, щоб кожен мав можливість

висловитися.
•

Дотримуючись теми, що обговорюється в Колі.
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Психолог

(Хранитель

Кола)

проводить

ритуал

відкриття

Кола.

Використовуючи Мовник/Братину, відбувається обговорення питання: ЩО
МОЖЕ ЗРОБИТИ БАТЬКО (МАТИ), АБИ ЗБЕРЕГТИ ПОЗИТИВНУ
АТМОСФЕРУ У КЛАСНОМУ КОЛЕКТИВІ?
За результатами цього обговорення складається список дій, методів,
прийомів родинного виховання, співпраці сім’ї та педагогів. Психолог ще раз
їх узагальнює.
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ НАПРАЦЮВАНЬ:
* довірливі бесіди з сином (донькою) щодо самопочуття у класі;
* коректне обговорення проблемних ситуацій шкільного життя
(конфлікти, сварки, непорозуміння, реакція на отримання низького балу);
* допомога класному керівнику в організації екскурсійних поїздок;
* допомога класному керівнику у проведенні годин спілкування про
захоплення, інтереси однокласників;
* День дублера (батьки у ролі педагогів);
* родинні майстер класи;
* спільні культпоходи(театр, кіно, виставки);
* Батьківський профорієнтаційний день;
* Обговорення з педагогами шляхи зміцнення сина (доньки) серед
однокласників….
V. Підсумок (рефлексія) зустрічі. Прошу вас, шановні батьки, описати
свій досвід участі в сьогоднішньому тематичному Колі. Як почуваєтесь?
Наскільки важливою є для вас (для вашої дитини) робота на сьогоднішній
зустрічі?
Після обговорення цих питань психолог (Хранитель Кола) проводить
ритуал закриття Кола.
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ПІСЛЯМОВА
Педагоги навчальних закладів мають великий потенціал на шляху
миробудування в країні та суспільстві. У своїй професійній діяльності вони
впливають на формування світогляду учнів безпосередньо і на їхнє близьке
оточення.
Денніс Сандоле, доктор філософії, професор з міжнародних відносин та
розв’язання конфліктів Інституту з розв’язання та аналізу конфліктів
Університету Джорджа Мейсона, штат Вірджинія, США, бачить роль
вчителя у заохочуванні учнів до процесу миробудування, тобто вчитель
втілює «модель» миротворця, і тому починати шлях до миробудування
педагоги мають із себе. Автор наголошує на необхідності спільного
вирішення будь-якої проблеми у шкільному середовищі.
Для подолання конфлікту в класі або навчальному закладі учасники
навчально-виховного процесу повинні мати бажання бути миротворцями у
своєму середовищі, тобто учні та педагоги повинні бути об’єднані спільною
метою миробудування.
Якими повинні бути педагоги-миротворці? Колін Гіббс (Gibbs, 2008),
який очолює курс професійної перепідготовки викладачів в Оклендському
технологічному університеті, переконаний, що викладання – це насамперед
«випромінювання» готовності йти на контакт. Він стверджує, що справжні
вчителі розуміють, що значить дбати про учнів, любити їх, співчувати їм, і
вважає, що найкращі викладачі випромінюють турботу, любов і співчуття.
Подолання смислових бар’єрів стає можливим, якщо педагог знає і бере до
уваги психологію учня, враховує його інтереси, переконання, минулий
досвід.
Австралійські конфліктологи Кет Кронін-Лемп і Рон Кронін-Лемп,
говорячи про «мирні школи», наголошують, що школам необхідно прийняти
той факт, що саме вони можуть виявитися тими найважливішими місцями, де
зберігаються і передаються найважливіші цінності та засади людських
відносин: як виправляти заподіяну шкоду, як шанобливо ставитися один до
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одного, як проявляти емпатію, співчуття, як бути чесним і як вирішувати
конфлікти. Головне в хорошій школі – це хороші стосунки.
Сподіватися, що досягти спокою та миру можна просто за наказом,– це
все одно, що повісити портрет Ейнштейна над своїм ліжком у спальні та
сподіватися, що одного ранку прокинешся таким самим геніальним. На жаль,
історія свідчить, що такий підхід просто не спрацьовує. Застосування більш
жорстких правил підтримання дисципліни в школі лише частково вирішує
питання

неспроможності

учнів ефективно

розв’язувати

конфлікти і

призводить до повторних правопорушень.
Тому, попри сумлінність і завзяття вчителів та адміністраторів, які
витрачають багато часу, щоб урегулювати різноманітні міжособистісні
конфлікти, зазвичай їм бракує часу на розв’язання кожної такої «проблеми», і
більшість конфліктів залишаються невирішеними. РІВНОЇ УЧАСТІ
Щоб розв’язувати конфлікти на довгостроковій основі, необхідно
створити атмосферу, в якій не лише авторитетні особи, а й учні, їхні батьки
та вчителі вважатимуть будь-які прояви агресивної поведінки соціально
неприйнятними.
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