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Кожна людина інтуїтивно розуміє, що таке кон-
флікт, адже він є невід’ємною частиною нашого жит-
тя. Конфлікт впливає на формування нашого харак-
теру й світогляду, є ресурсом для нашого розвитку 
та взаємин між людьми (за умови конструктивного 
його розв’язання). У повсякденному житті поняття 
«конфлікт» застосовується щодо явищ: від збройних 
сутичок та протистояння різних соціальних груп до 
побутових непорозумінь. 

Ми називаємо конфліктом сімейну сварку, дис-
кусії в парламенті, зіткнення внутрішніх мотивацій 
людини, боротьбу власних бажань, почуття обов’язку 
тощо. Більшість людей вважає конфлікт негативним 
явищем, але насправді він може зробити нас силь-
нішими та мудрішими, виховати волю, допомогти 
зрозуміти власні нові якості, а також зблизити нас з 
оточуючими. З іншого боку, в результаті конфліктів 
на емоційному рівні у людини виникає почуття гніву 
та роздратування, під впливом яких може виникнути 
депресія. Під час конфлікту людина зазвичай покла-
дається на власний егоїзм, незважаючи на почуття та 
думки опонента, але згодом виснажується і прагне 
швидше завершити суперечку.

Тренінг «Навички безконфліктного спілкуван-
ня учнів» має на меті надати учням інформацію про 
причини конфліктів, що виникають між однолітками, 
їхні наслідки та способи розв’язання і базується на 
відновному підході. Упродовж тренінгового заняття 
учасники мають змогу ділитися досвідом розв’язання 
конфліктних ситуацій, обдумувати певні ситуації і на 
практиці застосувати пропоновані нові методики реа-
гування на них.

Загальна інформація про тренінг
Мета: надати учням інформацію про причини 

конфліктів, що виникають між однолітками, їхні на-
слідки та способи вирішення.

Завдання:
 • надати інформацію про конфлікти, їхні види, 

форми та причини виникнення;
 • ознайомити учасників із сучасними підходами 

до профілактики у контексті підтримки та поліпшен-
ня якості життя;

 • відпрацювати навички проведення просвіт-
ницьких занять з попередження конфліктів, що вини-
кають у навчальному закладі між дітьми.

Категорія учасників: учні 7–8 класів.
Кількість учасників тренінгу: 10–15 осіб.
Час, необхідний для проведення тренінгу: 3 дні.
Кількість ведучих: 1 особа (соціальний педагог).
Тренінгове приміщення: простора кімната зі стіль-

цями, що розташовані по колу та необхідним об-
ладнанням.

Форма проведення: соціально-просвітницький 
тренінг.

Очікуваний результат: 
 • учасники тренінгу опанують навички: комуні-

кативні, активного слухання тощо; 
 • сформують позитивні висновки про альтерна-

тиви поведінки у конфліктній ситуації та нові підхо-
ди до розв’язання конфліктних ситуацій (медіацію та 
Коло), що базуються на врахуванні інтересів учасни-
ків конфлікту.

Домашнє завдання
«Листівка на пам’ять» – приготувати невеличку 

листівку з побажаннями.
День третій

Привітання учасників.
Вправи «Ти крутий (крута), тому що…», «Так, я 
дійсно крутий (крута), але я ще вмію (можу)…»

Час: 10 хвилин.
Мета: налагодження дружньої атмосфери між 

учасниками.

4. МАЙСТЕР-КЛАС
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День другий
Час Діяльність Мета Матеріали

10:00–10:10

Привітання учасників. Впра-
ва «Ти крутий (крута), тому 
що…». «Так я дійсно кру-
тий (крута), але я ще вмію 
(можу)…»

Налагодження дружньої атмосфе-
ри між учасниками

10:10–10:20 Гра «Сніжинка»

З’ясування, чому можливі різні 
погляди щодо певної проблеми 
та, чому кожний погляд не може 
бути єдино вірним

Паперові серветки

10:20–10:30 Вправа «Все одно ти моло-
дець...» Підвищення самооцінки учнів

10:30–11:30
Ролева гра «Розв’язання 
конфліктів» Формування навичок успішного 

розв’язання конфліктів
Картки з малюнками 
предметів

11:30–12:00
Презентація «Шкільної служби 
порозуміння» та проведення  
медіацій серед однолітків

Презентація учням діяльність 
«Шкільної служби порозуміння 
“Коло друзів”», ознайомлення 
з принципами та перевагами 
медіації 

Екран, мультимедійний 
проектор, ноутбук, CD 
з фільмом «Медіація одно-
літків», мультимедійна пре-
зентація «Шкільна служба 
порозуміння “Коло друзів”»

12:00–12:30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

12:30–12:50 Гра «Армреслінг»
Вироблення практичних навичок 
стратегії ненасильства та співро-
бітництва

Цукерки

12:50–13:20 Вправа «Портрет позитивної 
людини». Презентація

Визначення рис, що сприяють 
формуванню довіри до позитив-
ної людини

Ватман, маркери, олівці, фло-
мастери, ластик

13:20–14:00 Робота в групах. Вправа-колаж 
«Наш  клас». Презентація

Відображення учасниками 
взаємовідношень між 
однокласниками

Ватмани, молодіжні журнали, 
клей, фломастери, маркери, 
олівці, ножиці, скотч, стікери

14:00–14:10 ПЕРЕРВА

14:10–14:20

Робота з очікуваннями учас-
ників. Вправи «Зоряне небо», 
«Береги надій» або «Пісочний 
годинник»

Оцінювання тренінгу. Визначення 
очікувань та сумнівів учасників

Фліп-чарт, стікери з очікуван-
нями учасників

14:20–14:50
Заключне Коло: «Мої враження 
від тренінгу», «Хочу побажа- 
ти …»

Налаштування учасників тренінгу 
на позитив, оцінка результатів 
тренінгу

Братина

14:50–15:00 Вручення «Листівок на 
пам’ять»

Листівки на пам’ять, викона-
ні вдома

Матеріали: м’яка іграшка.
Вправа проводиться в колі. Учні по черзі гово-

рять сусіду, який знаходиться зліва: «Ти крутий (кру-
та), тому що…» і називають певну особливість цього  
учня (учениці). Той учень (учениця), до якого звер-
талися відповідає «Так, я дійсно крутий (крута), але 
я ще вмію (можу)…». Повинні висловитися всі учас-
ники групи.

Гра «Сніжинка»
Час: 10 хвилин.
Мета: з’ясування, чому можливі різні погляди 

щодо певної проблеми, а також того, що жоден погляд 
не може бути єдино вірним.

Матеріали: паперові серветки.
хід вправи

1. Роздати присутнім паперові серветки.
2. Гра
Соціальний педагог повинен попередити, що 

кожен учасник має виконувати вправу самостійно, 
швидко, із дотриманням інструкцій та без перепи- 
тувань.

Далі групі пропонується:
1) Взяти паперову серветку, скласти її вдвоє і ві-

дірвати верхній правий ріжок.
2) Знову скласти серветку вдвоє і відірвати верх 

правого ріжка.
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3) Знову скласти серветку вдвоє і відірвати верх 
правого ріжка.

4) Востаннє скласти серветку вдвоє і відірвати 
верхній правий ріжок.

5) Розгорнути свою серветку.
Запитання для обговорення
• Чи можна сказати, що серветка у когось відірва-

на невірно? Чому?
 • Чому серветки надірвані по-різному?
 • Якщо хтось надірвав серветку не так, як Ви, чи 

означає це, що вона погана людина?
 • Чи буває, що ми вважаємо людину гарною чи по-

ганою залежно від того, чи робить вона щось так, як ми?
 • Яким був би світ, якби ми всі бачили все  

однаково?
Поради та зауваження. Вправу потрібно про-

водити досить швидко. Педагог не повинен намага-
тися ретельно пояснювати та проводити довге об- 
говорення.

Ресурсна вправа «Все одно ти молодець...»
Час: 10 хвилин.
Мета: підвищення самооцінки учнів.
Учасники об’єднуються у пари. Один учасник має 

розповісти напарнику про власні труднощі та пробле-
ми. Другий учасник уважно слухає, а потім вимовляє 
речення: «Все одно ти молодець, тому, що...».

Після цього учасники обмінюються ролями.
Наприкінці проводиться коротке обговорення від-

чуттів та емоцій. Групі наголошується на тому, що 
у колективі, родині та під час спілкування з друзя-
ми потрібно підтримувати одне одного і допомагати 
розв’язувати проблеми. 

Рольова гра «Розв’язання конфліктів»
Час: 60 хвилин.
Мета: формування навичок успішного розв’я-

зання конфліктів.
Для виконання вправи потрібно сформувати малі 

групи з учасників тренінгу. Для цього можна викорис-
тати різноманітні веселі техніки:

– роздати кольорові папірці і попросити 
об’єднатися за певними кольорами;

– порахувати учнів, використовуючи назви 
свійських тварин (курочка, качечка, песик, киця) і 
запропонувати їм знайти власну групу за допомо-
гою звуків, характерних для певної тваринки (ко-ко, 
кря-кря, гав-гав та мяу-мяу тощо). Цей метод ство-
рення малих груп допоможе вправі набути фор- 
му рухавки.

– роздати дітям цукерки різних видів чи ма-
ленькі малюнки 4-х видів.

Далі учасникам потрібно запропонувати у малих 
групах придумати або згадати будь-яку конфліктну 
ситуацію та розіграти її, з використанням отриманих 
знань. Усі учасники групи мають бути задіяні у грі.

Запитання для обговорення
 • Чи всім вдалося триматися в рамках запланова-

ної ролі?
 • Які труднощі виявилися під час відіграван- 

ня ролі?

 • Чи вдалося Вам дотриматися власної ролі? 
Якщо ні, то чому?

 • Чи був ефективним ваш метод розв’язання 
конфлікту?

 • Ви досягли бажаного? А ваш напарник?
 • Чи сприяв у досягненні потрібного результату 

використаний вами метод розв’язання конфліктів? Чи  
цей метод не виправдав себе?

 • Якщо це так, то який метод, на вашу думку, по-
трібно було використати? 

 • Чому Вас навчила ця вправа?
Поради та зауваження. Після закінчення рольо-

вої гри потрібно провести деролізацію. Це важливий 
момент! У жодному випадку не можна залишити тих, 
хто грав, у їхніх ролях, оскільки ярлики цих ролей 
можуть залишитись надовго, змінити психіку лю-
дини або ставлення до неї оточуючих. З цією метою 
необхідно проговорити з кожним учасником про від-
чуття під час виконання ролі. Запропонувати скинути 
уявну маску. Одним із позитивних кінетичних ви-
ходів є пропозиція гравцям обійти навколо стільців 
і, таким чином, знову стати самими собою. Після 
цього необхідно обговорити у групі відчуття гляда-
чів. Потім можна наступний етап роботи: обгово-
рення сценки; дискусії з проблеми; інформаційного  
доповнення гри.

Презентація «Шкільної служби порозуміння» 
і проведення медіацій серед однолітків

Перегляд презентаційного фільму (або демон-
страція процедури медіації у вигляді сценки)

Час: 30 хвилин.
Мета: презентація учням діяльності «Шкільної 

служби порозуміння» (презентація «ШСП “Коло дру-
зів”»), ознайомлення з принципами та перевагами  
медіації. 

Інструкція: Презентаційний фільм, мультимедій-
на презентація «ШСП “Коло друзів”»

Матеріали: екран, мультимедійний проектор, но-
утбук, CD з фільмом «Медіація однолітків», мульти-
медійна презентація «ШСП “Коло друзів”».

Для демонстрації медіації запрошуються медіато-
ри, які мають практичний досвід проведення медіації 
однолітків. Вони заздалегідь узгоджують ситуацію та 
ролі, що виконуватимуть. Для демонстрації можна 
обрати одну з ситуацій із практики медіаторів. 

Гра «Армреслінг»
Час: 20 хвилин.
Мета: вироблення практичних навичок стратегії 

ненасильства та співробітництва.
Матеріали: цукерки.
Для проведення гри потрібно, щоб учасники поді-

лились на пари.
Присутнім пропонується зіграти в армреслінг (хто 

з них покладе на стіл руку свого партнера).
Пара, яка найбільшу кількість разів торкнеться 

руками до столу виграє та отримає приз (цукерки). 
Якщо у кімнаті тільки один стіл, необхідно садити за 
нього пари почергово, поки з групи не здогадаються 
домовитися.
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Обговорення
 • Яка з пар зрозуміла, як швидко можна перемог-

ти (просто домовитися між собою і не боротися,  
а почергово класти руку одне одного на стіл). 

Поради та зауваження. Ідея вправи полягає 
у тому, що «З людьми завжди можна домовитися!  
З людьми завжди потрібно домовлятися – це найвда-
ліша стратегія! Під час обговорення можна вийти на 
шляхи досягнення позитивної стратегії.

Вправа «Портрет позитивної людини».
Презентація.

Час: 30 хвилин.
Мета: визначення рис, що сприяють формуванню 

довіри до позитивної людини.
Матеріали: маркери, олівці, фломастери, ластик, 

аркуші А3. 
Фасилітатор ділить групу на підгрупи з 5–7 осіб. 

Завдання кожного полягає у тому, щоб намалювати 
портрет позитивної людини, якій можна довіряти в 
будь-якій ситуації.

Робота в групах. Вправа-колаж «Наш клас»
Презентація.

Час: 40 хвилин.
Мета: відображення взаємин між однокласника-

ми за допомогою малюнка.
Матеріали: ватмани, молодіжні журнали, клей, 

фломастери, маркери, олівці, ножиці, скотч.
Учасники об’єднуються в групи та отримують  

завдання за допомогою колажу зобразити те, як вони 
бачать клас, в якому навчаються (цінності, бачення 
себе, однокласників, класного керівника тощо). Група 
працює 35 хвилин.

Запитання для обговорення
 • Що ви зобразили на своєму колажі?
 • Що для вас було легким, а що складним під час 

виконання цієї вправи?
Робота з очікуваннями учасників

Час: 10 хвилин.
Мета: визначення очікувань та сумнівів учасників.

Вправи «Зоряне небо», «Береги надій»  
(або «Пісочний годинник»)

Матеріали: фліп-чарт з «Зоряним небом», «Бере-
гами надій» або «Пісочним годинником».

Продовження вправи «Зоряне небо», «Береги на-
дій» або «Пісочний годинник». З’ясовуються очіку-
вання та сумніви учасників, які виправдались чи ні. 
Соціальний педагог по черзі зачитує очікування учас-
ників тренінгу і, якщо вони виправдались, то стікер 
переноситься на другий берег або у нижню частину 
фліп-чарту. Якщо не виправдалися – залишаються  
на місці. 

Заключне Коло: «Мої враження від тренінгу», 
«хочу побажати …»

Час: 30 хвилин.
Мета: налаштування учасників тренінгу на пози-

тив, оцінка результатів тренінгу.
Матеріали: Мовник/Братина.
Соціальний педагог проводить процедуру Кола, 

де ставить запитання:
• Ваші враження від тренінгу? 
• Що ви хочете побажати одне одному.
• Що найважливіше ви отримали від цього тре-

нінгу для себе, для власного розвитку? 
Вручення «Листівок на пам’ять»

Діти роздають на пам’ять одне одному листівки, 
які виготовили вдома.
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