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Рекомендації 

щодо створення служби порозуміння у ЗЗСО 

 

Чому важливо створювати служби порозуміння? 

Конфлікти у дитячому середовищі рідко бувають статичними. Зазвичай 

вони є дуже рухливими, змінними. Тож перебіг конфлікту здебільшого залежить 

від ролі та впливу особистості педагогів (дорослих) та однолітків. 

Різні дослідження та спостереження показують, що конфлікти є 

поширеним явищем. В закладах освіти – це найчастіше міжособистісні 

конфлікти, сторонами яких є і дівчата, і хлопці. Тож мета створення служб 

порозуміння в закладах освіти полягає в тому, щоб вчити та формувати 

ненасильницьку поведінку, вміння уникати конфлікту, а в разі його виникнення 

– не дати конфлікту перерости в насильство. 

Важливою умовою ефективності роботи служб порозуміння є врахування 

ґендерної складо- вої під час розгляду усього спектру тематики, яка стосується 

конфліктів у дитячому середовищі (причини, види, наслідки для дитини тощо). І 

перш за все – це завдання вчителя та вчительки: уникати ґендерних стереотипів 

та формувати гендерну чутливість свою та учнів і учениць. 

Таке врахування відповідатиме Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливос- тей жінок і чоловіків», Національному плану дій з виконання 

рекомендацій, викладених у заключ- них зауваженнях комітету ООН з ліквідації 

всіх форм дискримінації щодо жінок до Восьмої періодичної доповіді України 

про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 

Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки. Мир. Безпека». 

Умовою ефективної роботи служб порозуміння є не лише опанування 

практиками при- мирення, але й вміння ідентифікації типів конфліктів та 

виокремлення серед них таких, які вже підпадають під визначення насильства. Їх 

робота врешті решт націлена на формування активної життєвої позиції дітей та 

молоді, прищеплення демократичних та гуманістичних цінностей. 

Діти та молодь – це активні члени нашого суспільства і тому, важливим 

кроком миробудуван- ня є побудова мирного освітнього простору та зменшення 

рівня конфліктів в учнівському середовищі. Сьогодні, в процесі реформування 

системи освіти, конфлікти між різними учасниками та учасницями освітнього 

процесу, проблеми цькуваня (булінгу) і насильства в шкільному середови- щі 

найчастіше стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку дитини. 

І як показує досвід – мир не приходить сам. Щоб він був – його потрібно 

будувати, а для цього необхідно попереджувати конфлікти і, якщо вони вже 

виникли – їх розв’язувати. Тому впровадження віднов- них практик у навчально-

виховний процес закладів освіти – це один із шляхів досягнення даної мети. 

Медіація є ефективним інструментом відновного підходу, який поєднує цінності, 

принципи, практики і методи вирішення конфліктів. 
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Відповідно до статистики Національної дитячої «гарячої» лінії, більше 

75% дзвінків будь-яким чином пов’язані з різного роду конфліктами між 

батьками, родичами, педагогами, однолітками, друзями тощо. Аналіз опитувань 

серед дітей і звернень дітей на Національну дитячу «гарячу» лінію засвідчує 

факт, що зазвичай дорослі допомагають дітям вирішити конфлікт. 

Подолати прояви насильства в закладах освіти допоможе медіація 

однолітків та відновні практики через запровадження діяльності служби 

порозуміння. 

Діяльність служби порозуміння закладу освіти має реалізувати два 

суспільно значущі стратегічні завдання: 

1) зменшення соціальної напруженості міжособистісних взаємин у 

колективі засобами медіації; 

2) формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з 

конфліктних ситуацій серед усіх учасників освітнього процесу (як педагогів так 

і учениць та учнів), що пройшли навчання за відповідною освітньою програмою 

і розділяють цінності відновного підходу. 

Створення служб порозуміння – це наступний етап впровадження в 

закладах освіти процесу миробудування та включення філософії відновлення та 

медіації до шкільної культури. 

 

Служба порозуміння в закладах освіти 

Діяльність служби порозуміння закладу освіти має реалізувати два 

суспільно значущі стратегічні завдання: зменшення соціальної напруженості 

міжособистісних стосунків у колективі засобами медіації; формування навичок 

безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій в усіх 

учасників освітнього процесу. 

Створення служби порозуміння передбачає виконання ряду конкретних 

завдань: 

• проведення роз’яснювальної роботи серед представників основних 

цільових аудиторій – вчителів, адміністрації, батьків, учнів та учениць; 

• здійснення організаційних заходів – виділення приміщень, їх устаткування 

меблями, об- ладнанням для занять, методичними та наочними 

матеріалами; 

• розробку та застосування зразків документації, анкет, звітів про 

моніторинг. 

 

Актуальність створення служби порозуміння в закладі освіти 

У дитячому освітньому просторі життя вирує у всій повноті, і кожний 

конфлікт – унікальний. Тож дуже часто його перебіг залежить від впливу 

особистості педагога. 

Є ряд причин, які частіше всього стають основою конфліктів. 

Причини конфліктів, що найчастіше виникають між учнями в школі: 

• прізвиська, нападки, піддражнювання, образи, осмикування;  

• прагнення перекричати один одного; 
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• груба, агресивна поведінка; 

• суперечки та непорозуміння на спортивному майданчику, на перерві, в 

їдальні; 

• порушення дисципліни на уроках; 

• боротьба за авторитет і лідерство серед однокласників або приятелів; 

• відмова від чергування у класі, школі; 

• проблеми взаємостосунків; 

• псування або знищення майна: підручників, мобільних телефонів та інших 

речей. 

 

Основні причини конфліктів, які виникають між педагогами та 

учнями/ученицями: 

• педагогам складно прогнозувати на уроці поведінку (несподівані вчинки 

учнів, які часто порушують запланований хід уроку, викликають у 

педагога роздратування і прагнення будь-якими засобами подолати 

«перешкоди», брак інформації про причини того, що сталося, ускладнює 

вибір оптимальної поведінки та інтонації спілкування; 

• свідками ситуацій є інші учні, тому педагог прагне зберегти свій авто- 

ритет будь-якими засобами і тим самим часто доводить ситуацію до 

конфлікту; 

• педагог, як правило, оцінює не окремий вчинок учня а його особис- тість, 

така оцінка часто визначає ставлення до учня інших педагогів та однолітків 

(особливо в початковій школі); 

• оцінка учня нерідко будується на суб’єктивному сприйнятті його вчинку 

та недостатньої поінформованості про його мотиви, особистість, умови 

життя в сім’ї; 

• особисті якості педагога також часто бувають причиною конфліктів 

(дратівливість, грубість, мстивість, самовдоволення, безпорадність тощо). 

У закладах освіти відомо, що найбільш розповсюдженим способом 

вирішення конфліктів є запрошення батьків та самих учнів до адміністрації, на 

раду профілактики тощо. Але ці заходи не дають ефективних наслідків, на жаль 

конфлікти не вирішуються, а тільки «заморожуються» на певний час. 

Трапляється так, бо педагог, маючи на меті швидке й остаточне вирішення 

ситуації, не вдаються до врахування інтересів сторін конфлікту, оскільки це 

вимагає багато часу. А самі діти вкотре переконуються, що їхні цілі, інтереси та 

потреби нікому не цікаві. 

 

Відновний підхід. Як він діє у закладі освіти? 

Відновний підхід це: системний підхід до вирішення конфліктних 

ситуацій, який перед- бачає відновлення порушених конфліктом соціально-

психологічного стану, зв’язків та відносин у житті його учасників та їхнього 

соціального оточення. 

Конфліктна ситуація обговорюється сторонами у присутності нейтральної 

особи (медіатора). Під час обговорення має бути досягнуте порозуміння, 
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знайдені спільні мотиви, потреби, інтереси, емоції, почуття, переживання. 

Існування спільних рис дозволяє сприйняти колиш- нього супротивника в якості 

партнера, що призводить до формування нового, конструктивного погляду на 

ситуацію. Зрештою, внаслідок спільного пошуку шляхів вирішення конфлікту 

укладається рішення, повноцінне виконання якого зберігає та відновлює 

міжособистісні стосунки. 

У закладах освіти в рамках відновного підходу доречно впроваджувати 

практики відновлювальна медіація та Коло. 

Відновлювальна медіація – це процес, у якому медіатор створює умови для 

відновлення здатності людей розуміти одне одного і домовлятися про прийнятні 

для них варіанти вирішення проблем (за потреби – про загладжування заподіяної 

шкоди), що виникли внаслідок конфліктних або кримінальних ситуацій. 

Коло – це багатовіковий спосіб вирішення конфліктів, який у різних 

формах існує в культурі багатьох народів. Українці теж зберегли у своїй 

життєдіяльності такі форми культури, в яких сім’я й учасники конфліктної або 

кримінальної ситуації, звертаючись до традицій примирення в кризові моменти 

свого життя, спільно вирішують, як змінити ситуацію в інтересах кожної зі 

сторін з тим, щоб це сприяло реалізації моральних цінностей. 

 

Служба порозуміння, як ефективна робота в закладі освіти 

Служба порозуміння це добровільне об’єднання медіаторів з числа 

учасників здобувачів освіти та педагогічних працівників. 

 

Що дає впровадження відновних практик і служби порозуміння в 

систему закладу освіти? 

Учням: 

• вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом; 

• вміння організувати колектив, розвиток лідерських навичок, розвиток 

комунікативних навичок, навичок активного слухання, безоціночне, 

неупереджене ставлення до однолітків; 

• зниження рівня конфліктності, зниження рівня агресії, поліпшення 

стосунків у групах однолітків;                                                                                                         

• зменшення кількості ізольованих учнів; 

• зниження рівня насильства та злочинності; 

• зниження кількості проявів булінгу. 

Служба порозуміння може допомогти дітям краще зрозуміти одне одного, 

може вдосконалити навички самостійного вирішення конфліктів, зрештою, дає 

досвід аналізу власних дій, щоб знати, які з них потенційно конфліктогенні. І, 

потрапивши у конфліктну ситуацію, не ускладнювати її, а спробувати вирішити. 

Без застосування насильства, без зайвої агресії, а лише з повагою до себе та 

інших. 

Педагогам: 

• опанувати і сформувати ненасильницьку модель поведінки, комунікації та 

вирішення конфліктів; 
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• навчитися справжнім партнерським стосункам; 

• стати педагогом - миротворцем; 

• створити безпечне освітнє середовище; 

• опанувати інноваційні методи навчання та виховання, підвищити 

кваліфікацію; 

Директору закладу освіти: 

• впровадження інновацій в роботу закладу освіти; 

• зменшення ризику скарг до управлінь чи відділів освіти (у багатьох 

випадках батьки, педагоги/педагогині скаржаться саме на бездіяльність, 

мовляв, ніхто нічого не зробив для того, аби виправити ситуацію чи 

вирішити конфлікт); 

• підвищення привабливості закладу освіти (ще один шанс на перемогу у 

конкурентній боротьбі, адже мало хто захоче вступати до закладу, де, за 

чутками, постійно точаться бійки і колопотнеча); 

• зменшення витрат часу на розбір конфліктів (можливість перенаправлення 

конфлікту до служби порозуміння); 

• безпечне освітнє середовище; 

• розвиток демократичного стилю керування; 

• посилення діяльності учнівського самоврядування; 

• поширення цінностей відновної культури серед педагогів, учнів й 

батьківської громадськості; 

• новий тип неформальних стосунків, в основі якого – не лише спільні 

принципи, а й спільна діяльність; 

• розширення напрямів волонтерської діяльності; 

• поліпшення стосунків між учнями, вчителями, адміністрацією і батьками; 

• перекладання відповідальності за вирішення учнівських конфліктів на 

власне учнів, тобто самих учасників конфліктів; 

• зменшення проявів насильства, вандалізму та пропусків занять; 

• набуття навичок справжньої співпраці; 

• емоційний комфорт. 

Практичному психологу/соціальному педагогу (окрім переліченого вище): 

• формування запиту для відвідування психолога (через механізм 

перенаправлення від медіаторів); 

• додаткова робота з учнями, які опинились у складних життєвих обставинах 

(так, вони залучаються до діяльності на загальних підставах, але ж ті самі  

Кола можуть стати чудовою можливістю для реадаптації після, наприклад, 

перебування у Центрі реабілітації або для обговорення питань толерантності, 

прийняття, терпимості). 

Батьківській громаді (окрім переліченого вище): 

• можливість звернутися до медіатора у разі конфлікту з власною дитиною; 

• використання елементів відновних практик та комунікативних технік у 

сімейному вихованні. 
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У свою чергу, що може зробити для підтримки діяльності служби 

порозуміння: 

Директор (адміністрація закладу освіти): 

• сприяти поширенню інформації та створенню волонтерської групи 

(педагогічний колектив  принаймні у більшості випадків не сприйматиме 

службу порозуміння як чергову гру); 

• рекомендувати конфлікти до розв’язання (і сторони, і медіатори 

поводитимуться більш відповідально); 

• узгодити та підтримати план роботи служби порозуміння (діяльність, що 

ґрунтується на офіційно затвердженому плані, стає повноцінною частиною 

життя закладу освіти); 

• включити діяльність служби порозуміння в річний план роботи закладу 

освіти; 

• унормувати діяльність служби порозуміння; 

• підтримувати координаторів служби порозуміння; 

• надати можливість координаторам та медіаторам однолітків пройти 

тренінговий курс; 

• пошук можливостей для підвищення кваліфікації координаторів та 

медіатрів однолітків; 

• виділення та обладнання приміщення. 

Педагогічні працівники: 

• передавати конфлікти для розв’язання (навіть якщо вони «несерйозні», 

навіть якщо їх можна швидко й назавжди вирішити тут і зараз – за 

відсутності протипоказань варто рекомендувати сторонам звернутися до 

медіаторів однолітків); 

• опанувати відновний підхід та відповідні комунікативні техніки (з 

особливою увагою до вчителів, які працюють у початкових класах: вони 

можуть бути медіаторами і водночас підготують дітей до майбутньої 

участі в роботі служби порозуміння). 

 

Що ускладнює впровадження відновних практик і служби 

порозуміння в систему закладу освіти? 

• Низька поінформованість учасників(ць) освітнього процесу та громади про 

медіацію; 

• низька довіра батьків до «незнайомого» поняття (плутанина в поняттях 

«медіація» – «медитація» тощо); 

• несприйняття педагогами процесу медіації або самого медіатора (варто 

підкреслити важливу роль особистості самих медіаторів у популяризації та 

розвитку довіри); 

• неготовність педагогів «не красти» конфлікт, а перенапра вити його до 

медіатора (у педагогів спрацьовує так зване «професійне Я»; 

• брак часу у самих медіаторів (бо вони в закладах освіти, на жаль, не є 

вивіль неною штатною одиницею); 
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• особисті риси та якості медіатора (на початку своєї діяльності медіатори 

відчувають острах і невпевненість у власних можливостях для проведення 

першої медіації); 

• низький професіоналізм медіатора (наприклад, після проведеної медіації 

медіатор повідомляє в подробицях адміністрацію школи про хід медіації, 

історію конфлікту тощо, а адміністрація додатково втручається у 

вирішення конфлікту); 

• відсутність матеріально-технічної бази (окремого кабінету, оргтехніки, 

канцтоварів) тощо. 

 

Організація роботи служби порозуміння закладу освіти 

Метою діяльності служби порозуміння у закладі освіти є сприяння 

вирішенню конфліктів мирним шляхом, розбудові миру, протидії насильству та 

жорстокому поводженню з дітьми, формування поваги до прав і свобод людини, 

нетерпимості до приниження її честі та гідності, до дискримінації за будь-якими 

ознаками. 

Завданнями служби порозуміння можуть бути: 

• допомога сторонам конфлікту знайти взаємоприйнятний варіант 

вирішення ситуації при застосуванні відновних практик; 

• формування вмінь та навичок у учасників освітнього процесу вирішувати 

конфлікти ненасильницьким мирним шляхом; 

• профілактика насильства 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 освітнього процесу про принципи та цінності 

відновних практик тощо. 

 

Організація роботи служби порозуміння в закладах освіти пройде 

вдало за умови дотримання декількох принципів.  

Перевага цінностей медіації.  

Усі мають розуміти, що деякі речі обов’язкові, статичні та непорушні. 

Зокрема, добровільність участі, рівні права сторін, нейтральність медіатора,  

конфіденційність процесу, розподіл відповідальності за рішення. 

Самостійність.  

Служба порозуміння має особливий статус, оскільки складається із 

волонтерів. Автономність доволі відносна та розповсюджується на вибір форм і 

методів роботи, на способи поширення інформації, організацію процесу медіації, 

постановку цілей. І, звичайно ж, на звітність. 

Відкритість.  
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Будь-хто з учасників освітнього процесу може звернутися до служби 

порозуміння. 

Розвиток.  

У служби порозуміння має бути постійний професійний супровід, який 

забезпечує безперервне навчання та супервізії. А сама служба завжди лишається 

гнучкою й готовою до змін. 

Служба порозуміння має приносити користь учасникам освітнього 

процесу: сприяти у вирішенні конфліктів, робити відновні практики більш 

популярними, працювати над попередженням насильства, сприяти формуванню 

культури миру, налагодженню позитивних стосунків між однолітками. 

Служба порозуміння зазвичай виконує такі функції: 

 
Хто може запровадити створення служб порозуміння? 

Перші кроки на шляху створення служб порозуміння можуть бути 

наступні: 

І. Організаційні та інформаційні: 

• ознайомити адміністрацію та педагогів з перевагами медіації, заручитися 

їхньою підтримкою; 

• детально і докладно розповісти про медіацію та службу порозуміння 

учасникам освітнього процесу; 

• створити творчу групу з однодумців; 

• визначити, хто з педагогів стане у майбутньому координатором служби 

порозуміння. 

ІІ. Системні: 

• включити впровадження відновних практик та служби порозуміння до 

річного плану робо ти закладу; 

• включити до освітнього процесу гурток «Вирішення конфліктів мирним 
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шляхом. Базові навички медіації» або факультатив «Вирішую конфлікти 

та будую мир навколо себе»; 

• включити службу порозуміння в структуру учнівського самоврядування; 

• проаналізувати рівень конфліктності у закладі освіти, щоб у майбутньому 

мати можливість оцінити ефективність роботи служби порозуміння 

(анкетування серед учасників освітнього процесу). 

ІІІ. Організація служби порозуміння: 

• відібрати учнів на роль медіаторів; 

• провести тренінг для здобувачів освіти «Базові навички медіатора служби 

по розуміння закладу освіти»; 

• скласти план роботи служби порозуміння (відповідно до річного плану 

роботи закладу освіти); 

• визначити механізм діяльності служби (коли, як і де проходитимуть 

медіаційні сесії; у який спосіб справи надходитимуть до служби, хто і за 

якими критеріями здійснюватиме відбір тощо); 

• подбати, аби служба порозуміння не втратила ефективність у майбутньому 

(спланувати проведення моніторингу та супервізій). 

Ці кроки можуть варіюватися залежно від обраного механізму 

запровадження відновних практик та створення служби порозуміння, від 

особливостей конкретного закладу освіти. 

Створення і запуск служби порозуміння в закладі освіти – процес не 

складний. За сприятливих умов (відсутність спротиву, відповідна матеріальна 

база, ґрунтовна теоретична підготовка ініціативної групи) можна впоратись 

протягом нетривалого часу. 

Відбір потенційних медіаторів та медіаторок має декілька варіантів: 

• методом анкетування (запитання анкети спрямовані на виявлення бажання 

працювати у службі порозуміння, наявності необхідних комунікативних 

навичок і ставлення до претендентів з боку однолітків); 

• за простим бажанням учнів; 

• за вибором педагогів; 

• підготувати вже існуючу групу, наприклад, лідерів самоврядування. 

Після відбору учнів-медіаторів проводиться освітній тренінг, що має на 

меті надати базові навички медіатора служби порозуміння закладу освіти та 

підготувати учнів до самостійного проведення медіацій. 

 

Яким може бути склад служби порозуміння? 
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Діяльність служби порозуміння в закладі освіти 

У своїй діяльності служба порозуміння закладу освіти керується 

нормативно-правовими документами органів управління освітою, закладу 

освіти, Етичним кодексом медіатора служби порозуміння закладу освіти. 

Для організації системної діяльності може розробляти локальні робочі 

матеріали:  

• типовий порядок створення та організації діяльності служби порозуміння 

закладу освіти (додаток); 

• план роботи (додатки); 

• журнал звернень з проведення медіацій (додаток); 

• банк даних про медіаторів (додаток). 

До планування роботи служби долучається весь її склад. План служби має 

відповідати річному плану роботи закладу освіти і включати: інформаційно-

просвітницьку діяльність; проведення відновних практик; проведення супервізії; 

проведення моніторингу; заходи з підвищення кваліфікації медіаторів; навчання 

нових медіаторів служби тощо. 

 

Як розподіляти обов’язки та організувати роботу служби 

порозуміння? 

Організувати чергування медіаторів служби. Бажано скласти графік 

чергування медіаторів (на місяць, семестр чи півріччя), який розташовується на 

видному місці. Щодня до роботи готова мінімум одна пара (бажано дівчина і 

хлопець). Звісно, вони не чекають весь день у кабінеті служби, проте готові у разі 

необхідності прийти на допомогу і провести медіаційну сесію чи Коло. 

Дієвим способом організації служби, особливо на перших етапах роботи, є 

закріплення медіаторів за певним класом, паралеллю, групою чи курсом. 

 

Які конфлікти перенаправляти до служби порозуміння? 

Отже, перенаправляються конфлікти наступних рівнів: 

• учень -учень (конфліктні ситуації які виникли через образи, пошкодження 
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особистих речей, недосказанність у відносинах, плітки, підбурювання, 

протистояння, помста); 

• учень - педагогічний працівник/адміністрація (конфліктні ситуації які ви 

никли через образливі слова, занадто високі вимоги до учня, приниження, 

відсутність інтересу до занять, порушення правил внутрішнього 

розпорядку, Статуту закладу освіти); 

• батьки/інші дорослі – діти; 

• батьки/інші дорослі-педагогічні працівники/адміністрація; 

• батьки-батьки. 

 

Хто перенаправляє? 

Конфлікти до служби порозуміння можуть потрапити від: 

• однокласників; 

• інших учнів закладу освіти; 

• медіаторів; 

• координаторів служби порозуміння, які стали свідками конфліктної 

ситуації; 

• конфліктуючих сторін; 

• педагогічних працівників; 

• адміністрації закладу освіти; 

• батьків тощо. 

 

Хто і як приймає рішення, медіабельний конфлікт чи ні? 

Кожен конфлікт, який надходить до служби порозуміння, має ретельно 

проаналізувати коор динатор, пам’ятаючи, що є такі конфлікти, за вирішення 

яких братися не варто. 

Медіація доцільна за таких передумов: 

• сторонам потрібно прийти до певного рішення за результатами 

переговорів і зафіксувати його документально; 

• між сторонами є домовленості, які вони не можуть або не бажають 

розкривати третім особам (а тим більше в суді) і хочуть зберегти 

конфіденційність; 

• роздратування та емоції сторін конфлікту заважають їхньому ефективному 

спілкуванню; 

• за допомогою безпосередніх розмов або переговорів конфлікт можна не 

вирішити зовсім або вирішити незадовільно; 

• вирішення конфлікту зайшло в глухий кут; 

• сторони зацікавлені в хороших взаємовідносинах у майбутньому; 

• усі учасники прагнуть до узгодженого вирішення конфлікту; 

• представлено всі сторони конфлікту; 

• мова не йде про принципово ціннісні орієнтири, про основні права або 

тільки про рішення на кшталт «так/ні»; 

• не існує різких відмінностей щодо влади сторін. Якщо все ж вони є, тоді 
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або більш слабкі повинні посилити свою владну позицію (наприклад, 

розробляючи хороші альтернативи для обговорення, ведучи пошук 

союзників або чинячи ненасильницький опір), або більш сильні повинні 

бути готові в рамках медіації відмовитися від своєї владної позиції; 

• залишається достатньо часу, щоб розробити узгоджене вирішення 

конфлікту; 

• супротивники мають мінімальні можливості самовираження і здатність 

самоствердження. У них немає вираженого психічного захворювання або 

обмеження, відсутня сильна залежність, вони не мають зловживань. 

 

Координація служби порозуміння 

Службу порозуміння можна лише координувати. Тобто узгоджувати, 

впорядковувати, урівноважувати, підтримувати, інформувати.  

Координатором Служби є педагогічний працівник, який пройшов 

спеціальне навчання і на якого покладено функції координатора наказом 

керівника закладу освіти. 

 

Орієнтовні функції координатора/координаторки: 

• організація та координація діяльності служби; 

• навчання здобувачів освіти щодо оволодіння базовими навичками 

медіатора; 

• ведення документації Служби; 

• проведення супервізій та регулярного зворотного зв’язку з командою 

медіаторів; 

• моніторинг діяльності Служби; 

• популяризація служби порозуміння; 

• інформування закладу освіти про діяльність Служби; 

• моніторинг конфліктності у закладі освіти; 

• визначає медіабельність конфлікту; 

• визначає застосування відповідних відновних практик для вирішення 

конфлікту тощо. 

 

Вимоги до координатора служби порозуміння 

При виборі координатора необхідно звертати увагу не лише на посаду та 

до- свід роботи. Ця людина повинна мати авторитет серед учнів, і водночас – 

бути здатною на неформальне спілкування. 

Координатору варто пам’ятати, що без планування роботи служба діятиме 

не ефективно, поставлені завдання не виконуватимуться, і ніхто не братиме на 

себе відповідальність за можливі проблеми в діяльності. Робота з учнями 

потребує чіткого графіку, тому що лише в такому разі вони ставитимуться до 

роботи серйозно. 

 

Обов’язковою та важливою складовою в системі організації діяльності 

служби порозуміння закладу освіти є моніторинг та оцінка її ефективності. 
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Рекомендований алгоритм організації моніторингу. 

Етап 1. Визначення мети і завдань дослідження. Формування критеріїв, 

показників та індикаторів якості вимірювання відповідно до предмета 

дослідження та цільових груп. 

Мета дослідження формулюється як бажаний кінцевий результат.  

Відповідно до мети визначають 3-5 завдань, що являють собою конкретні 

кроки досягнення мети дослідження. Наприклад: 

• Провести анкетування серед здобувачів освіти з означеного питання. 

• Вивчити документацію служби порозуміння щодо кількості та якості 

вирішення конфліктів на медіації. 

• Провести опитування серед учасників медіацій щодо їх подальшої 

поведінки у конфліктних ситуаціях (ставлення до ситуації, стратегії та 

шляхи вирішення та ін.). 

• Проаналізувати та узагальнити результати дослідження, оформити 

аналітичну довідку. 

• Підготувати рекомендації та проінформувати відповідні цільові групи 

(цільову аудиторію) про результати моніторингу. 

У процесі визначення мети і завдань одночасно формуються конкретні 

цільові групи, які будуть брати участь у моніторингу, що є важливим для 

подальшого вибору діагностичного інструментарію.  

Критерій – це якості та властивості досліджуваного об’єкта. 

Показники – це якісні або кількісні характеристики сформованості кожної 

окремої якості, тобто ступінь сформованості того чи іншого критерію. 

У моніторингу буде застосовано кількісні та якісні індикатори. 

Етап 2. Добір і формування пакету діагностичного інструментарію для 

проведення моніторингу. 

Важливим завданням координатора служби порозуміння на цьому етапі є 

вибір стандартизованих анкет, тестів, методик та розробка цільових 

опитувальників, карт/щоденників спостережень, бланків інтерв’ю тощо, які 

відповідають меті моніторингу, розкривають критерії та показники 

досліджуваних явищ, враховують особливості цільової групи, є надійними та 

валідними.  

Етап 3. Вирішення організаційних питань. На загальному засіданні служби 

порозуміння координатор та члени служби складають план проведення 

моніторингу та формують моніторингову команду: визначають етапи 

моніторингу та конкретні терміни їх реалізації, відповідальних осіб (за 

вирішення організаційних питань кожного етапу; за безпосереднє проведення 

дослідження з відповідним інструментарієм та з конкретними цільовими 

групами; за забезпечення дотримання проведення дослідження у спланованому 

режимі; за ведення документації тощо), а також аналізують можливі ризики та 

шляхи їх усунення або мінімізації (розробляють альтернативні шляхи 

проведення дослідження; визначають підстави для внесення змін у план 

проведення моніторингу тощо). 
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Важливим також на цьому етапі є проведення інструктажу з членами 

моніторингової команди щодо вимог до застосування діагностичного 

інструментарію та дотримання етичних норм у роботі з цільовими групами, 

зокрема щодо принципу конфіденційності. 

Етап 4. Безпосереднє проведення моніторингу. Координатор та медіатори 

служби порозуміння збирають дані за допомогою визначеного інструментарію 

дослідження, заповнюють відповідну документацію. Члени моніторингової 

команди несуть персональну відповідальність за збереження цілісності 

діагностичного інструментарію, дійсності його заповнення учасниками 

моніторингу та дотримання етичних принципів (зокрема, конфіденційності) у 

процесі проведення дослідження. 

Етап 5. Підведення підсумків дослідження. По завершенню попереднього 

етапу члени моніторингової команди обробляють, аналізують та узагальнюють 

зібрані дані за допомогою обраного діагностичного інструментарію.  

До опрацювання беруться тільки ті бланки, які заповнені відповідно до 

вимог. За результатами дослідження оформлюється аналітична довідка, яка 

обов’язково має містити відомості про мету, завдання і терміни проведення 

дослідження, короткий опис цільової групи (кількісні, вікові, статеві 

характеристики, особливості (у разі потреби) цільової групи), кількість 

відбракованих (у разі потреби) бланків; кількість дійсних бланків, беруться за 

100% опитаних учасників; перелік діагнос- тичного інструментарію, який 

застосовувався; описові та статистичні результати дослідження за визначеними 

критеріями і показниками; аналіз динаміки змін відповідно до попереднього 

моніторингу (якщо це повторний моніторинг), порівняння результатів з 

визначеними індикаторами ефективності; висновки та рекомендації; інші дані (у 

разі потреби); персональні дані (ПІБ, посада чи визначена роль у моніторинговій 

команді) і підпис особи, яка проводила дослідження та узагальнювала 

результати. 

Етап 6. Оформлення і надання рекомендацій. Відповідно до отриманих 

результатів моніторингу та на основі інтерпретованих даних координатор 

служби порозуміння (або спеціально уповноважена особа, якщо дослідження 

стосувалося вивчення ефективності діяльності координатора) оформлює 

предметні/конкретні рекомендації відповідним особам чи групі осіб для 

вдосконалення досліджуваного явища. 

Оголошення рекомендацій відбувається із дотриманням етичних норм як в 

індивідуальному, так і груповому (наприклад, на засіданні служби поро- зуміння; 

на засіданні при директорові; методичному об’єднанні класних керівників; в 

класному колективі; на батьківських зборах конкретного класу, на сімейній 

консультації тощо) чи колективному порядку (на засіданні педагогічної ради; 

загальношкільних батьківських зборах тощо). Отримані результати моніторингу 

та рекомендації, зокрема з питань діяльності координатора чи медіаторів служби, 

враховуються у подальшому плануванні і здійсненні діяльності служби 

порозуміння та освітньої діяльності закладу загалом. 

Етап 7. Інформування про результати моніторингу. Важливим елементом 

популяризації діяльності служби порозуміння та формування довіри в учасників 
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освітнього процесу є інформування як про діяльність Служби загалом, так і про 

результати конкретного моніторингу. 

Інформування здійснює координатор або відповідальна особа зі служби 

порозуміння із дотриманням етичних норм щодо оголошення результатів 

діагностики у прийнятний та доцільний для закладу освіти спосіб (наприклад, 

висвітлюється на семінарі, педагогічній раді, зборах класних колективів, 

засіданні служби порозуміння закладу освіти, на сайті закладу чи у засобах ЗМІ 

(у разі потреби) тощо). 

Етап 8. Корекційно-контрольний. На цьому етапі відбувається засідання 

служби порозуміння, на якому, за потребою, координатор за погодженням з 

медіаторами Служби вносять зміни до плану роботи, коректують або уточнюють 

завдання чи стратегії досягнення мети діяльності.  

Також відбувається спільне засідання за участю координатора та 

представників Служби, адміністрації, членів педагогічного колективу закладу 

освіти, а також батьківської громади з метою перегляду (у разі потреби) плану 

роботи закладу освіти, узгодження спільних дій по забезпеченню ефективності 

діяльності Служби в закладів освіти тощо на основі запропонованих 

рекомендацій. 

Етап 9. Аналітичний. Цей етап є обов’язковим і важливим для досягнення 

ефективності моніторингу на наступному часовому колі.  

На цьому етапі координатор та відповідальна особа за виконання плану 

моніторингу з числа медіаторів служби порозуміння аналізують фактичні 

результати і терміни проведення моніторингу та їх відповідність запланованим, 

вивчають причини та фактори, які сприяли або перешкоджали ефективності 

проведення моніторингу (за результатами спостереження, аналізу звернень 

учасників моніторингу, шляхом проведення додаткового експрес-опитування).  

Для наступного часового кола або відбувається корекція, або визначається 

інша мета і завдання моніторингу (етап 1), визначаються додаткові або інші 

цільові групи, переглядається діагностичний інструментарій, склад 

моніторингової команди тощо (етап 2).  

Подальше проведення моніторингу здійснюється з етапу 3 врахуванням 

результатів етапу 9. 
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