
Медіація – 

крок до примирення. 
 

 

   

 

Медіація – це добровільний і конфіденціальний процес, в якому 

нейтральна особа (медіатор) допомогає сторонам знайти взаємоприйнятий 

варіант вирішення проблемної ситуації. Особливою рисою медіації є те, що 

сторони спільно беруть на себе відповідальність за прийняття рішення та його 

виконання. 

Медіація в навчальному закладі – це інноваційний підхід до 

вирішення міжособистісних конфліктів, які виникають між учасниками 

навчально-виховного процесу, метою  впровадження якого є реалізація 

практики конструктивної ненасильницької взаємодії у конфліктних ситуаціях. 

   З метою реалізації п.13 Плану заходів щодо реалізації проведення 

Національної кампанії «Стоп насильству!», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки від 30.12.10 № 1312, з  жовтня 2015р.  школа-

інтернат  приймає участь у проекті «Розбудова миру, профілактика і 

розв’язання  конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, 

які постраждали від конфлікту, особливо серед жінок та дівчат 

внутрішньо переміщених осіб» за підтримки Міжнародного жіночого 

правозахисного  центру «Ла Страда-Україна», МОН України та 

Посольства Великої Британії в Україні. 

       В жовтні психолог закладу  пройшла п’ятиденні тренінгові навчання за 

навчальною програмою «Базові навички медіатора в навчальних закладах і 

громаді» та отримала сертифікат медіатора (лист МОН від 18.08.15 № 3/3-9-

584-15).  

       В рамках проекту медіатором (психологом закладу) були проведені  

заходи щодо профілактики жорстокості та насильства серед учасників 

навчально-виховного   процесу   та   представників    громад, в   тому    числі  

 



презентація  проекту, інформування та анкетування,  заняття з елементами 

тренінгу, кола порозуміння, медіаційні зустрічі. 

Медіація дозволяє формувати у школярів навички співпраці, 

побудувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій в школі, 

створювати безпечне, здорове середовище у шкільних колективах. Вирішення 

конфлікту шляхом медіації означає повне примирення сторін, що виключає 

продовження конфронтації, переслідування і розростання конфлікту із 

залученням до нього нових учасників, а також взяття відповідальності на себе 

за прийняті рішення. 

Школа є міні-соціумом, і від того, як навчаться діти взаємодіяти з 

ровесниками та представниками інших поколінь на території школи, залежить, 

як вони зможуть це робити в реальному дорослому соціумі. Якщо конфлікти 

гратимуть руйнівну роль у житті дитини - їх негативні наслідки позначаться і 

через десятиліття. Якщо ж конфліктна взаємодія в шкільні роки навчить його 

ставитися до конфлікту як до точки збірки, як до можливості вийти на рівень 

глибинного розуміння свого опонента, такий позитивний досвід може бути 

плідно використаний надалі. Комунікація не буде представляти для такої 

людини небезпеки, що значно розширить його можливості і в професійній 

діяльності, і в особистому житті. Від того, як буде організований процес 

пізнання і розуміння конфліктів на всіх етапах дорослішання дитини, залежить 

і те, з яким багажем вийде він у доросле життя. У подібному пізнанні й 

вивченні на рівних з ним можуть взяти участь і дорослі. Викладачі, психологи, 

або батьки, які не отримали свого часу необхідних знань і умінь, мають 

можливість навчитися навичкам медіативного вирішення конфлікту разом з 

дітьми. 

Сім'я є ближнім соціальним оточенням людини, навіть якщо в силу 

різних обставин він проводить в ній лише невелику частину часу. За даними 

соціологічних досліджень, саме сім'я надає найбільший вплив на формування 

особистості дитини. Саме з родини він бере моделі поведінки та побудови 

відносин з іншими людьми. Навчання медіативної практиці корисно батькам,  

 



тому що допомагає їм налагодити спілкування зі своїми дітьми. У сім'ї часто 

виникають конфлікти, що супроводжуються бурхливим сплеском емоцій. 

Якщо члени сім'ї вміють відрефлексувати, усвідомити свої почуття, то такі 

конфлікти не носять руйнівного характеру, бо в подібних ситуаціях конфлікт - 

прояв емоційної значущості членів сім'ї, їх бажання спілкуватися. У таких 

випадках вимагає корекції лише форма їхнього спілкування. Грамотні з 

погляду медіативного підходу до конфлікту, тобто вміють розібратися у 

протистоянні члени сім'ї не потребують того, щоб піддавати свої почуття 

випробуванням. Сім'я може не перетворюватися на випробувальний полігон, 

де апробуються військові стратегії для подальшого «спілкування» з іншими 

людьми. Сім'я може і повинна залишатися місцем, де рідні люди отримують 

підтримку і розуміння.  

Участь у проекті допомагає розвивати у школярів навички 

конструктивної поведінки, співпраці і вирішення конфліктів, при цьому 

робота з розвитку моральних якостей є невід'ємним елементом. 

Таким чином, медіація може супроводжувати людину на всіх етапах 

його життєвого шляху, забезпечуючи допомогу у вирішенні життєво важливих 

питань. 

Дізнатися, де  знайти медіатора, або якщо у вас є питання, пов’язані з 

вихованням дітей, захистом їхніх прав та інтересів, зверніться на Національну 

дитячу «гарячу » лінію: 

 

 

0 800 500 225 або 772 (з мобільного телефону) 

Міжнародний жіночій правозахисний центр «Ла Страда-Україна»  

 

www.http://la-strada.org.ua/ 

 

 



 

 


