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ЯК ЗБЕРЕГТИ МОТИВАЦІЮ ДІТЕЙ ПРОТЯГОМ 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 8 ЛАЙФХАКІВ 

Відсутність навчальної мотивації – це одна з найбільш актуальних проблем 

сьогодення. Адже нині діти перебувають у безмежному інформаційному просторі, 

який постійно пропонує їм щось нове. І часто воно може здаватися значно 

цікавішим, простішим та кориснішим за навчальний матеріал. Для того, щоб 

покращити ситуацію, необхідно шукати ефективні способи збереження 

навчальної мотивації. І їх, до речі, не так уже й мало. 

Тож пропонуємо вашій увазі 8 корисних порад, які допоможуть підтримувати 

навчальну мотивацію школярів протягом усього року. 

ЩО ТАКЕ НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ? 

Навчальна мотивація – це усвідомлене та цілеспрямоване бажання навчатися та 

розвиватися. Вона ґрунтується на розумінні того, що шкільна освіта приносить 

реальну користь для конкретної дитини. Загалом, таку мотивацію можна 

поділити на зовнішню та внутрішню.  

 Перша заснована на тому, що дитина навчається для того, щоб досягти 

певної мети, а ще отримує задоволення від цього процесу.  

 Друга ж спрямована на здобуття конкретної винагороди, яка й спонукає 

школярів і школярок виконати певну дію. 

Ефективність кожного виду навчальної мотивації може змінюватися залежно від 

ситуації. Та говорячи про довготривалу перспективу, дієвішою є саме внутрішня 

мотивація. Адже стабільна зацікавленість чимось (і навчання не є винятком) 

пов’язана з отриманням задоволення: від пізнання нового, спілкування з іншими 

людьми, проведення цікавих дослідів, вирішення складних завдань тощо. 

ЯКА ПРИРОДА НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ? 

Мотивація – не вигадка сучасних маркетологів чи лайф-коучів. Це складне явище, 

яке супроводжується біологічними та психофізіологічними процесами в організмі 

людини. Так, внутрішню мотивацію підтримує дофамін – спеціальна хімічна 

речовина в мозку людини. Саме він допомагає нам відчувати задоволення від 

досягнення поставленої мети. Коли рівень дофаміну збільшується, відчуття 

задоволення зростає. Саме це мотивує нас і надалі докладати зусиль. А ще ця 

речовина значно покращує пам’ять, увагу та креативне мислення, а також додає 

рішучості. 

https://www.edutopia.org/article/maintaining-students-motivation-learning-year-goes


 

 

 

 

Тобто, дофамін утворюється тоді, коли ми досягаємо бажаної мети, спілкуємося з 

цікавими людьми, жартуємо й сміємося, активно відпочиваємо, дивимося фільми, 

слухаємо музику тощо. Усвідомлення цих психофізіологічних процесів може 

неабияк допомогти вчителю у підтримці навчальної мотивації дитини, зробити її 

роботу усвідомленою, бажаною та результативною. 

ЛАЙФХАКИ, ЯКІ НЕОДМІННО СТИМУЛЮВАТИМУТЬ УЧНІВСЬКУ МОТИВАЦІЮ 

Як уже зазначалося вище, навчальну мотивацію школярів потрібно постійно 

стимулювати. Тоді діти самі будуть прагнути дізнатися якомога більше, адже 

розумітимуть мету власних старань. 

1. Частіше змінюйте форми роботи школярів 

Найгірше, коли діти починають сприймати навчання як рутину, чекаючи її 

скорішого закінчення. Адже буденність та одноманітність неодмінно викличуть у 

них нудьгу. Тож варто якомога частіше пропонувати школярам різноманітні 

завдання та нові форми роботи. Наприклад, можна проводити екскурсії та 

зустрічі з цікавими людьми, пропонувати творчі завдання та 

інтерактивні практичні роботи, створювати креативні навчальні проекти. З 

одного боку, це допоможе підтримувати високий рівень зацікавленості, а з іншого 

– учні розумітимуть, що їхні знання можна використовувати для вирішення 

найрізноманітніших завдань. 

2. Покажіть, як навчання впливає на життя кожного  

Як не дивно, не всі діти будуть старанно і сумлінно навчатися для того, щоб у 

перспективі повторити успіхи Стіва Джобса чи Білла Гейтса. Чимало школярів 

бажають чітко розуміти, яку користь від школи можна отримати тут і зараз. І 

будьте певні, що слова «володіючи математичними знаннями, ти зможеш 

ефективно керувати своїми грошима» або «секрети біології та фізики допоможуть 

тобі накачати сильні м’язи» неодмінно піднімуть учнівську мотивацію. Адже 

навіть найвищі хмарочоси будуються з маленьких цеглинок. 

3. Пам’ятайте, що навчання має викликати емоції 

Шкільна програма передбачає, що діти мають зрозуміти і засвоїти чималі обсяги 

інформації. І погодьтеся, що звичайне зубріння не гарантує якісного 

запам’ятовування, а тим більше – розвитку ключових компетентностей. Щоб 

мотивувати школярів, необхідно додати навчанню емоційного забарвлення. 

Жарти, меми, історії з життя реальних особистостей, а також постійна взаємодія з 

іншими людьми – ось те, що викличе різноманітні, але такі важливі емоції. 

Навчання має стати цікавою мандрівкою, яка ніби й має чіткий маршрут, але 

завжди може здивувати та принести цілу пригорщу яскравих емоцій. 

 

https://naurok.com.ua/post/8-variantiv-nezabutno-virtualno-ekskursi
https://naurok.com.ua/post/9-onlayn-instrumentiv-dlya-organizaci-cikavih-praktichnih-robit-zi-shkolyarami
https://naurok.com.ua/post/uchnivski-proekti-doslidzhennya-realnih-problem


 

 

 

 

4. Розкажіть про «родзинку» вашого предмета 

Покажіть, що ви самі отримуєте користь і насолоду від викладання свого 

предмета. Частина вашого запалу обов’язково передасться школярам. Покажіть, 

як ви використовуєте свої знання для покращення свого життя. Так, на уроках 

математики запропонуйте школярам розрахувати результативність улюбленої 

футбольної команди, оцінити потенційний прибуток від власного Ютуб-каналу 

чи дізнатися вартість ремонту своєї кімнати. 

5. Не критикуйте, а спрямовуйте вірним шляхом 

Від помилок ніхто не застрахований. Тим більше, що саме вони тисячоліттями 

допомагають людині успішно розвиватися та вдосконалюватися. Тож замість 

критики (навіть обґрунтованої) спробуйте частіше підтримувати школярів. 

Можна демонструвати свою підтримку та схвалення через смайли, щиру 

посмішку, коментарі у щоденнику тощо. Це покаже дитині, що вчитель не лише 

авторитет і лідер, а і союзник, який працює для досягнення спільної мети. 

6. Знаходьте мотивацію у видатних особистостей 

Спробуйте частіше ділитися з дітьми «мотиваційними порадами» видатних 

особистостей: висловлюваннями, емоційними промовами, секретами успіху. 

Впевнені, що ви зможете знайти їхні висловлювання і про навчання чи певну 

галузь знань! Таким чином хтось із дітей зможе знайти приклад для наслідування 

чи просто зрозуміти, що сумлінне навчання та копітка праця можуть допомогти 

втілити мрії у життя. 

7. Спонукайте школярів до всебічної рефлексії 

Людина здатна сприймати критику від інших та вдосконалюватися лише тоді, 

коли може критично оцінювати власні помилки. Тож частіше просіть учнів 

рефлексувати, самостійно оцінювати свої успіхи та невдачі. Адже розуміючи суть 

та причини проблеми, ми можемо знайти мотивацію до її вирішення. 

8. Допоможіть учням відчути себе експертами і досягати більшого 

Доведено, що один із найефективніших способів зрозуміти та запам’ятати щось – 

навчати цьому інших. Тож дайте дітям можливість стати експертами у певних 

халузях. Нехай вони зрозуміють суть проблеми та ознайомлять інших школярів із 

результатами своєї роботи. Наприклад, на уроці історії України хтось із дітей 

може детально ознайомитися з архітектурою часів Київської Русі та провести 

віртуальну екскурсію для інших учнів. Це неодмінно викличе у дітей інтерес та 

подарує позитивні емоції. 

  



 

 

 

 

УЧИТЕЛІ – УЧНІ: МОТИВУЄМО ОДНЕ ОДНОГО 

У межах Всеукраїнської інтернет-конференції «Мотивація в освіті: інструменти, 

прийоми та принципи» виступила Ганна Сукачова, викладач української мови та 

літератури Аерокосмічного ліцею на базі ХАІ, кандидат педагогічних наук, 

редактор освітнього проекту «На Урок». Підбиваємо підсумки масштабної 

інтернет-конференції та обговорюємо найважливіші тези з виступу, який не міг 

не замотивувати! 

ЩО НАС МОТИВУЄ?  

Віддалена мета щоденної діяльності може зіграти погану казку як зі вчителями, 

так і з учнями. Вона не дає отримувати задоволення від процесу навчання чи 

роботи та не допомгає відчути вмотивованість. Насправді ж кожна людина 

унікальна, тому і різні способи мотивації завжди діють по-різному. Тому треба 

пробувати! Ганна Сукачова поділилася власними дієвими інструментами 

мотивування учнів на навчання, серед яких: 

 активна взаємодія; 

 рефлексія; 

 рівність поглядів і думок усіх; 

 зворотній зв’язок. 

Будь-яка довгострокова мета для кожного учасника освітнього процесу має 

складатися з маленьких кроків, тобто короткострокових цілей. Завдяки 

короткостроковим цілям глобальна мета стає реальнішою, вони допомагають 

ефективно її досягнути (наприклад, згадки про ЗНО з 8 класу під час вивчення 

творів дозволять звернути увагу учнів на важливі моменти). 

ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ 

Одна з родзинок виступу – авторська мотиваційно-розвивальна гра від «На Урок», 

презентована лекторкою. Сенс гри полягає у спільній діяльності з учнями, під час 

якої всі учасники навчального процесу дізнаватимуться більше одне про одного. 

Для цього їм необхідно використати різноманітні картки-стани (посміхаюся, 

хворію, дружу тощо). Зауважте: пропоновані картки можна використовувати не 

тільки як окремий інструмент, а й у поєднанні з картою емпатії. Карта емпатії 

створює умови, за яких учні відсторонюються від ситуації, завдяки чому їм буде 

простіше розповісти про свій стан. 

Усе це створює ситуацію довіри та є запорукою комфортного шкільного клімату, 

що сприяє спільній вмотивованості. Поза тим, спільній вмотивованості сприяють 

позитивні спогади, чесність, делегація обов’язків і повноважень, довіра. 



 

 

 

 

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: ЯК УСПІШНО 

ВЗАЄМОДІЯТИ З БАТЬКАМИ 

Питання ефективної взаємодії між учителем та батьками ніколи не втрачало свої 

актуальності. А особливо нині, коли авторитарна модель співпраці не лише 

морально застаріла, а й приховує чимало загроз, яким не місце в ХХІ столітті. 

Адже система, у якій педагог або батьки безапеляційно диктують свої умови 

оточуючим, лише вносить деструктив до навчального процесу. Щоб змінити 

ситуацію на краще, все більше шкільних колективів України починають 

втілювати у життя ідеї педагогіки партнерства. 

Партнерство у школі має базуватися на засадах добровільності, рівності, 

порозуміння та взаємодопомоги. Права та обов’язки учнів, батьків та вчителів 

треба чітко формулювати, а головне – усвідомлювати і захищати. Саме так 

зусилля кожного з них будуть спрямовані на досягнення спільної мети. 

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ НУШ 

Партнерські взаємини між учнем, учителем та батьками є однією з ключових 

засад якісного реформування української школи. І це не дивно, адже лише 

завдяки порозумінню, співпраці та підтримці кожного учасника навчального 

процесу можна досягти позитивного результату. Педагогіка партнерства є 

актуальною для всіх рівнів шкільної освіти (а не лише у межах НУШ). Вона 

ґрунтується на простих, але надзвичайно важливих принципах: 

 взаємоповазі всіх учасників навчального процесу; 

 довірливих стосунках та спільній наполегливій праці; 

 позитивному та доброзичливому ставленні одне до одного; 

 порозумінні та ефективній комунікації задля досягнення спільної мети; 

 забезпеченні права вільного вибору; 

 горизонтальній моделі співпраці (всі учасники навчального процесу мають 

бути рівноправними); 

 соціальному партнерстві (добровільності визнання власних обов’язків та 

обов’язковість їх виконання). 

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ УСПІХУ ДІТЕЙ 

Засади педагогіки партнерства без перебільшення є основоположними для 

взаємин батьків та вчителя. Адже саме поведінка дорослих, їхні слова та вчинки є 

для дітей прикладом для наслідування. Вони впливають на світогляд школярів, 

на сприйняття ними своєї суспільної ролі, на уявлення про значення навчання у 

нашому житті. 
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Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до 

навчального процесу. Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії 

розвитку дитини, чітко усвідомити права та обов’язки одне одного, мінімізувати 

загрозу виникнення непорозумінь. Партнерські взаємини між учителем та 

батьками дають можливість оперативно реагувати на актуальні виклики та 

проблеми, а саме відстежувати зміни у поведінці дитини, краще розуміти її 

вподобання та життєві орієнтири. 

Рівноправність взаємин між педагогом та родиною учня дозволяє зменшити 

ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо суперечності все ж виникнуть, 

їх завжди можна розв’язати конструктивно, знайшовши компромісне рішення. 

Така модель взаємодії дорослих неодмінно стане взірцем для школярів. Саме 

завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як толерантність, співчуття та 

свобода вибору можуть стати основоположними для нашого суспільства. 

СПІВПРАЦЮЮЧИ, ДОПОМАГАЄМО ОДНЕ ОДНОМУ  

Людина нерозривно пов’язана із соціумом. А його успішний розвиток залежить 

від дотримання прав і свобод кожної людини. Тож і в школі батьки та вчителі 

можуть допомагати одне одному краще розуміти інтереси, потреби та можливості 

дітей. Це дозволить обрати найбільш ефективну модель співпраці та підготує 

школярів до самостійного життя. Педагоги можуть допомагати батькам 

відкривати нові таланти школярів, стимулювати їхні інтереси та освітні 

можливості. А батьки як найперші вчителі дитини, здатні допомогти знайти з 

нею спільну мову. 

Взаємодія між учителем та батьками в рамках педагогіки партнерства включає 

такі елементи:  

 Постійну комунікацію, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які 

зміни та проблеми (створення чатів чи груп у соціальних мережах та 

месенджерах, проведення відеобесід). 

 Неформальне спілкування (спільне святкування визначних подій та свят, 

які мають важливе значення для життя дітей та школи). 

 Усебічну допомогу й участь батьків у організації та проведенні свят, 

тематичних та позашкільних заходів. 

 Участь батьків у навчальному житті своїх дітей (добровільна допомога під 

час створення навчальних матеріалів та формування освітнього 

середовища, обмін життєвим та професійним досвідом). 
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ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ НАЛАГОДЖЕННЯ 
ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН 
Створення освітнього середовища, яке засноване на принципах педагогіки 

партнерства, – справа не надто складна. Але вона потребує чіткої та 

цілеспрямованої взаємодії всіх учасників навчального процесу, а також 

усвідомлення ними важливості досягнення спільної мети. Пропонуємо пригадати 

кілька дієвих форм налагодження партнерських взаємин учителя з батьками. 

Навчальний тренінг – це форма активної взаємодії педагога та батьків, завдяки 

якій учасники отримують нові корисні знання та формують позитивний досвід 

вирішення нагальних проблем. Він ґрунтується на постійній взаємодії учасників 

задля пошуку відповідей на важливі запитання. Крім того, тренінги базуються на 

принципах рівноправності та партнерства, що дозволяє краще розвивати 

педагогічні можливості батьків. 

Педагогічний практикум – це спосіб розвитку педагогічного мислення у батьків, 

під час якого можна ознайомитися з найбільш ефективними стратегіями 

розв’язання навчальних та педагогічних ситуацій. Наприклад, учасники мають 

змоделювати конфліктну ситуацію (яка може відбутися у реальному житті) та 

знайти способи її вирішення. Водночас кожен учасник має висловити власне 

бачення суті проблеми. 

Круглий стіл – обговорення, яке проводиться з метою обміну думками задля 

вирішення конкретних проблем. Завдяки таким зустрічам можна краще 

зрозуміти позиції одне одного, детально розглянути нагальні проблеми, 

висловити власні зауваження та аргументи. 

Ділова гра – форма спільної роботи вчителя та батьків, коли учасники, 

виконуючи певні ролі, спільно знаходять оптимальні варіанти вирішення 

проблемної ситуації. Вона може бути організована у змагальній формі, але не має 

створювати атмосферу протистояння. Такі ігри формують позитивний досвід 

вирішення реальних проблем у різних ситуаціях. 

Дискусія – традиційна, але дієва форма взаємодії з батьками, коли всі учасники 

активно висловлюють свою позицію щодо проблемного питання, аргументовано 

її відстоюють, конструктивно критикують думки колег та спільними зусиллями 

знаходять компромісні варіанти вирішення питань. Під час таких обговорень усі 

присутні можуть знайти спільну мову. 

Індивідуальні зустрічі дозволяють обговорити важливі питання, які стосуються 

життя та навчання кожної дитини. Це дає можливість предметно вивчити 

успішність учня, оцінити його успіхи та визначити проблемні точки у 

навчальному процесі. Радимо додатково створити спеціальний розклад у чаті 

класу чи використайте хмарні сервіси. 
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КОНФЛІКТ І БУЛІНГ: ДЕ ПРОХОДИТЬ МЕЖА? 
Іноді ми думаємо, що «булінг» та «конфлікт» – тотожні поняття. Це не так! Якщо 

грамотне вирішення конфліктних ситуацій допомагає дітям опанувати необхідні 

соціальні навички, то булінг не можна назвати «обрядом», який здатен зробити 

учнів сильнішими. Це цькування, що робить дітей жорстокішими, травмує їхню 

психіку і може мати серйозні наслідки. Конфлікт – нормальна частина динаміки 

групи, а булінг – патологія її розвитку.  

Учителі мають навчитися диференціювати цькування та конфлікти, і вміти 

правильно реагувати на них. Якщо вчитель плутає хуліганство, дружнє 

кепкування чи піддражнювання однокласників із булінгом, це може погано 

відобразитися на взаєминах у класі. Як саме?  

Наприклад, якщо учні щось не поділили, їм можуть сказати щось на кшталт «це 

булер, не варто тобі з ним дружити», або «не вибачай його, він не випадково так 

робить». У такому випадку кожна із конфліктуючих сторін так і не навчиться 

конструктивно вести діалог. Той, кого звинувачують, і той, хто постраждав, 

поступово втрачають довіру до світу: першого не розуміють і вважають 

агресором, хоча він відстоював власні інтереси, тоді як другий вважає себе 

жертвою. Саме тому ми радимо педагогам спершу розібратися у ситуації, а вже 

потім втручатися. Це один із найважливіших моментів. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Нерідко виявити випадки насильства у навчальному закладі 

важко. Це пов'язано з тим, що кривдники та спостерігачі діють у тих місцях, де 

контроювати їх складно, або взагалі неможливо (коридори, вбиральні, 

роздягальні, подвір'я тощо). Ще булінг може траплятися поза територією 

навчального закладу (по дорозі додому, під час шкільних екскурсій тощо) чи у 

соцмережах. Потерпілий та спостерігачі, як правило, не повідомляють нікого про 

випадки булінгу через страх зізнатись, або щоб їх не вважали 

«ябедником/ябедницею». Учителі мають систематично цікавитися справами 

своїх вихованців, щоб було легше виявити підозрілу поведінку когось із класу та 

зупинити булінг на його ранніх проявах. 

Уміти відрізняти конфлікт від булінгу мають не лише вчителі, а й учні. Досить 

часто спостерігачі булінгу виправдовують своє невтручання тим, що вважали це 

конфліктом або невинними жартами. «Лікнеп» щодо булінгу та заходи з 

виховання толерантності – дієві форми профілактики цькування.  

ОЗНАКИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

Коли виникає конфлікт, кожна його сторона має баланс сили (відносна рівність 

фізичних сил) чи влади у стосунках (немає домінування, кожна сторона здатна 

однаково впливати на процес конфлікту).  

1. Приблизно однакова емоційна реакція обох сторін на конфлікт. 
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2. Часто після конфлікту кожна сторона відчуває докори сумління та бере всю 

відповідальність за свої вчинки на себе. 

3. Діти намагаються порозумітися, щоб покращити стосунки. 

4. Конфлікти трапляються час від часу, зазвичай вони не є серйозними чи 

емоційно шкідливими для дітей. 

5. Конфлікти, як правило, випадкові, обидві сторони не мають злого умислу. 

6. Конфлікт не змушує людину почувати себе погано через те, ким вона є. 

7. У вирішенні конфлікту діти не застосовують тактику залякування. 

8. Діти, які стали учасниками конфлікту, часто грають разом. 

9. Конфлікт відбувається через непорозуміння обох сторін. 

10. За поведінкою стоїть бажання кожної зі сторін відстояти свою думку. 

Примітка. Іноді буває так, що дитина тривалий час дружить із однокласниками, а 

потім починає конфліктувати з ними.  

ОЗНАКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) 

1. Наявні такі сторони: булер (агресор/кривдник), потерпілий (жертва 

булінгу) та спостерігачі. Як правило, булер обирає одну жертву. 

2. Влада обох сторін розподілена нерівномірно: булер домінує над жертвою. 

Сили агресора та жертви нерівні. 

3. Учасники булінгу постійно ворогують та рідко (або зовсім) не грають/не 

спілкуються разом. 

4. Психічне чи фізичне насилля – спланована та цілеспрямована повторювана 

дія. 

5. Булер діє навмисне та свідомо.  

6. Несе серйозну загрозу для фізичного та психічного здоров'я жертви. 

7. У жертви спостерігається бурна негативна емоційна реакція, тоді як булер 

отримує задоволення.  

8. За поведінкою булера стоїть прагнення до контролю, домінування над 

іншою людиною чи матеріальна зацікавленість. Агресор прагне зробити 

жертві боляче, залякати, принизити, образити, переслідувати, 

погрожувати.  

9. Наслідки булінгу: підпорядкування поведінки жертви інтересам агресора, 

тривожність, погана самооцінка та соціальна ізоляція потерпілого. 

10. Булер не відчуває докорів сумління за свою поведінку та є звичка 

звинувачувати інших у власних діях.  

11. Булер прагне самоствердитися за рахунок жертви. 

12. Агресор не прикладає ніяких зусиль для вирішення проблеми.  

13. Якщо дорослі попросять агресора вибачитися перед жертвою, він буде 

мститися потерпілому/-ій, коли нікого немає поруч. 
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14. Поширені форми булінгу: фізичний (підніжки, стусани, бійки, нанесення 

тілесних ушкоджень), психологічний (принизливі погляди, жести, 

образлива міміка, поширення чуток, ігнорування, погрози, маніпуляція та 

шантаж), економічний (крадіжки, пошкодження одягу чи особистих речей, 

вимагання грошей), сексуальне насильство (образи сексуального 

характеру, зйомки під час перевдягання, сексуальні погрози тощо) 

та кібербулінг (приниження за допомогою інтернету). 

15. Булінг часто спрямований на людей з інвалідністю, з іншою релігією чи 

іншою сексуальною орієнтацією, певними зовнішніми чи поведінковими 

особливостями.  

16. Цікаво те, що випадки булінгу частіше зустрічаються у загальноосвітніх 

школах, де учнів об'єднують формально (за віком), та менш поширені у 

музичних чи художніх школах, де дітей об'єднують за спільними 

інтересами.  

17. Для булінгу характерний віктімблеймінг (звинувачення жертви у ситуації 

насильства). 

Що робити, якщо дитина розповіла вам про неприємну ситуацію, а ви не впевнені, 

булінг це, чи конфлікт? Радимо поставити кілька запитань для уточнення: 

 Чи учень/учениця був/була раніше жертвою чужої агресивної поведінки? 

 Наскільки сильно переживає дитина щодо агресивної поведінки до неї, чи 

знає, як себе захистити? 

 Чи складно дитині самостійно зупинити агресивну поведінку кривдника? 

Якщо дитина ствердно відповіла хоча б на одне з запитань, скоріш за все, вона 

говорить про булінг!  

УВАГА! Булінг ніколи не припиняється сам по собі. Потерпілому мають 

допомогти вчителі, батьки, психолог, поліція та свідки. Неповідомлення про 

випадки булінгу учасника освітнього процесу є адміністративним 

правопорушенням, тому потрібно негайно повідомляти про факти вчинення 

булінгу правоохоронцям! 

Хочете дізнатися більше про булінг? Радимо прочитати додаткові матеріали: 

 Скажи булінгу «Ні»: куди слід звертатися по допомогу 

 Системний характер булінгу: хто винен?  

 Булінг у школі: допоможіть дитині впоратися з постійним цькуванням 

 Протидіємо булінгу: чого НЕ треба робити вчителю 

 Дитяча недитяча жорстокість 

 Скажи булінгу «Ні!»: ігри та вправи для розвитку емоційного інтелекту 

 Як запобігти булінгу? Поради та вправи для розвитку емпатії  

 Що робити, якщо ваша дитина – булер?   
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СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧИТЕЛЯ ТА 
УЧНІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 
Кожному з учителів хоча б раз у його «педагогічному житті» 

телефонували/писали пізно ввечері/вночі учні/їхні батьки, щоб спитати про те, 

яке домашнє завдання задано на завтра, які оцінки має їхня дитина, як треба 

виконувати певні вправи чи розв’язувати задачі та ін. Багато хто з педагогів не 

хоче давати свій номер телефону учням та їхнім батькам, чудово розуміючи, що 

рано чи пізно виникне ситуація, за якої пролунає телефонний дзвінок у той час, 

коли кожна людина розраховує на тишу і відпочинок. Але кожен учитель розуміє, 

що такі дзвінки спричинені певною проблемою, яку необхідно обов’язково 

вирішити. Що ж робити? 

Давайте спробуємо організувати спілкування у позаурочний час таким чином, 

щоб це було зручно всім. 

Що найчастіше турбує батьків та учнів? 

Оцінки, домашнє завдання (що задано і як це виконувати), розклад уроків та інші 

організаційні моменти – коли починаються канікули, коли їдемо на екскурсію, 

коли відбудуться батьківські збори та ін. 

Як швидко і просто налагодити зв’язок з учнями і батьками у позаурочний 

час? 

Спробуйте один із запропонованих способів. 

1. Розробити й узгодити з усіма зацікавленими сторонами правила 

спілкування у неробочий час. 

Сформулюйте їх разом із дітьми, вислухайте та обговоріть пропозиції школярів. 

Поміркуйте разом про те, які питання є терміновими, а які можуть зачекати. 

Нагадайте про «чарівні слова» – «будь ласка», «дякую», «перепрошую» тощо, 

поясніть, що саме вони роблять комунікацію легкою і простою. 

Ваші правила спілкування можуть бути такими: 

 не турбуй, будь ласка, учителя або інших учнів у вихідні чи на час 

відпочинку (наприклад, з 20.00 до 8.00); 

 подумай, чи справді твоя проблема невідкладна, можливо, ти зможеш 

упоратися самостійно; 

 не очікуй на миттєву відповідь у той час, який було визначено як час 

відпочинку (наприклад, 20.00 до 8.00); 

 якщо телефонуєш занадто пізно, не забудь перепросити і подякувати за те, 

що людина присвятила тобі свій особистий час; 

 будь ласка, не забувай: виявляючи повагу до інших, ти, у першу чергу, 

поважаєш себе. 



 

 

 

 

2. Заведіть класний чат-щоденник, де буде знаходитися вся важлива інформація: 

домашні завдання і поточні організаційні питання. Запросіть стати учасниками 

чату батьків та інших учителів, які викладають у вашому класі. Хто відповідатиме 

за наповнення такого щоденника? Наприклад, черговий учень. Це буде ваш 

додатковий інструмент виховання відповідальності, а можливо, й чиясь почесна 

місія. Але важливою умовою тут буде чітка домовленість про те, до котрої 

години  інформація має бути викладена в чаті. 

 

3. Створіть Гугл-диск, доступ до якого отримають усі батьки та учні класу. Там 

можуть зберігатися необхідні для вас і цікаві для батьків документи: 

 тематичний план; 

 домашні завдання; 

 електронні версії підручників; 

 форми для поточних опитувань; 

 завдання для самостійної роботи учнів; 

 індивідуальні завдання у вигляді Гугл-форм для тих, хто пропустив 

заняття або просто хоче додатково розібратися у матеріалі. 

Це буде зручно, оскільки ви матимете постійний доступ до документів, і корисно 

для батьків, які зможуть подивитися, як дитина працює, допомогти їй 

розібратися у складних моментах, разом виконати певні завдання.  

4. Створіть власний сайт, який міститиме всю необхідну інформацію: 

 тематичний план; 

 домашні завдання; 

 електронні версії підручників; 

 завдання для самостійної роботи і поточних опитувань учнів; 

 індивідуальні завдання; 

 презентації і розробки уроків; 

 учнівські роботи і проекти; 

 чат із зворотним зв’язком. 

Деякі матеріали можуть бути представлені постійно, деякі (за необхідності) 

змінюватися. Цікаво буде час від часу пропонувати у коментарях висловлювати 

пропозиції щодо проведення уроків або вивчення окремих тем (можливо, щось 

було важко зрозуміти, щось потребує додаткового опрацювання або ви хочете 

обрати іншу форму роботи – провести екскурсію, урок-подорож та ін.). 

 



 

 

 

 

5. Використайте можливості ресурсів, про які вже розповідав «На Урок», що 

дозволяють створювати електронні класні журнали, завантажувати навчальні 

матеріали, формувати тестові та інші завдання. При цьому доступ до матеріалів 

може бути наданий як учителеві, так і учням та їхнім батькам. Особливо 

корисними вам стануть тести «На Урок»: зручний та простий функціонал 

дозволяє швидко та без проблем створювати цікаві завдання з будь-якої теми для 

школярів! 

Застосувавши один із запропонованих способів, ми не тільки полегшимо собі 

життя, але й допоможемо дітям, навчивши їх дотримуватися правил, планувати 

свій день, організовувати і здійснювати процес спілкування з різними людьми. 
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ЗНАХОДИМО СПІЛЬНУ МОВУ З БАТЬКАМИ УЧНІВ: 
КОРИСНІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ 
Усі вчителі час від часу спілкуються з батьками своїх учнів. Уникнути цього не 

завжди приємного обов’язку неможливо, адже нерідко саме від взаєморозуміння 

обох сторін залежіть успішність дитини. Часто головним завданням є 

необхідність налагодити взаємодію та не допускати конфліктних ситуацій. 

Як показує досвід, батьки бувають різними. Деякі з них справжні взірці: 

цікавляться особливостями навчання, роблять усе можливе задля розвитку 

дитини та при необхідності консультуються з вчителем. А інші – повна їм 

протилежність, до того ж нерідко вони керуються такими думками: 

 їхня дитина особлива та потребує максимум уваги; 

 вчитель все робить неправильно, тому треба дати йому кілька «цінних» 

порад; 

 все що відбувається у школі, залишається у школі, інформувати їх про це не 

обов’язково; 

 їх точка зору є єдиною вірною, це треба довести будь якою ціною (можна 

навіть кричати на педагога та ображати його). 

Це узагальнення не вичерпне. Впевнені, що вчителі можуть додати ще кілька 

типів батьківської поведінки, з якою їм довелось зіштовхуватись. Вчитель має 

знайти правильний підхід до кожного – це нюанси професії. Це не так вже й легко, 

але тут на допомогу прийдуть прості та дієві, правила комунікації. 

1. Спробуйте знайти контакт і зосередити увагу співрозмовника на собі 

Навчитися цьому складно, але необхідно. Тут у нагоді стануть психологічні 

хитрощі на кшталт: завжди привітна посмішка, зоровий контакт, спокійна 

інтонація та стримана жестикуляція. Бесіду ж варто почати з позитивних 

моментів, після цього подальші зауваження (якщо вони будуть) сприйматимуться 

вже не так гостро. 

2. Умійте не тільки говорити, а й слухати 

Якщо батьки налаштовані агресивно та замість конструктивного діалогу 

намагаються щось довести викладачу, то сенсу у розмові не багато. А якщо обидва 

учасника не хочуть чути один одного? Тож вчитель має бути мудрішим, 

спробуйте налагодити контакт з матір’ю чи батьком учня, а перш за все – 

вислухати. 

3. Тримайте свої емоції при собі 

Якщо людина налаштована досить агресивно, уподібнюватись їй не варто та 

навіть протипоказано. До того ж зайві емоції завадять вам зрозуміти позицію 

опонента, в результаті ви посваритеся, а от відновити нормальні стосунки після 

такого буде не так вже й просто. Хоча б одна сторона діалогу має зберігати спокій 



 

 

 

 

та бути цілком коректною. Батьки критикують вас чи ваших колег? Не 

обурюйтесь, а прислухайтесь, можливо, в чомусь вони таки мають рацію. 

4. Будьте максимально відкритими 

Інколи батьки заздалегідь можуть бути негативно налаштовані до вчителя, але 

буває й таке, що гарні на початку стосунки раптово псуються. Чому? Тому що іноді 

батьки не відчувають зворотнього зв’язку. Час від часу виходьте на зв’язок з 

батьками, особливо якщо помічаєте, що дитина поводить себе нетипово. Це не 

просто правильно, у майбутньому це врятує вас від необхідності вислуховувати 

обурені промови з приводу неналежної уваги до дитини. 

5. Пам’ятайте, що мета спілкування – благополуччя дитини 

Не варто забувати про те, що конфлікти між батьками та вчителями завжди 

відбиваються на дитині. Що робити? Передусім керуватися інтересами дитини, не 

допускати жодних конфліктів. Всі батьки переймаються невдачами та успіхами 

своїх дітей, потрібно лише довести, що вам теж не все одно. Не варто 

звинувачувати їх у тому, що дитина погано себе поводить чи не дуже добре 

вчиться, краще дайте кілька педагогічних порад та допоможіть знайти вихід. 

Типові помилки у спілкуванні з батьками 

Але варто зазначити, що далеко не завжди проблема полягає саме у батьках учнів, 

бувають ситуації, в яких об’єктивно недопрацював вчитель. Серед найтиповіших 

помилок, яким можна було б запобігти, можна виокремити наступні: 

 не знає і не цікавиться сімейними обставинами учня; 

 відмовляється спілкуватися з батьками; 

 не допомагає батькам знайти оптимальні шляхи вирішення проблем 

дитини; 

 не довіряє думці батьків; 

 визнає лише власну точку зору; 

 вважає свій авторитет непохитним. 

Як результат, батьки не мають вичерпної інформації щодо шкільних справ та 

поведінки своєї дитини, а отже не можуть зробити правильні висновки та вчасно 

втрутитися. Більше того, не знаючи всіх нюансів, вони не зможуть зрозуміти, 

чому вчитель висуває до учня ті чи інші вимоги, зате одразу почнуть сприймати їх 

вороже. 

Як підсумок – школа та педагоги сприймаються як джерело проблем, 

незрозумілих вимог та безпідставної критики. Тому дуже важливо підтримувати 

зв’язок з батьками учнів, своєчасно розповідати про проблеми та досягнення 

дитини, а також допомагати порадою у вирішенні спірних питань. 

Психологічні хитрощі 

Психологи говорять про те, що порозумітися можна будь з ким, було б бажання. І 



 

 

 

 

для цього є цілком дієві та прості методи, скористатися якими може кожен. В 

результаті ви станете справжнім майстром спілкування та зможете знайти 

підходи до будь-кого! 

Парафраз 

Дуже відома методика, за допомогою якої можна встановити контакт фактично 

будь з ким. Парафраз полягає в переказі почутого від співрозмовника своїми 

словами. Це дуже просто та водночас ефективно, адже такий підхід дозволяє 

показати людині, що ви справді зацікавлені розмовою та уважно слухаєте. 

Використання парафраза не просто налаштовує співрозмовника позитивно, це 

також дозволить відновити контроль над ситуацією в разі виникнення конфлікту 

та допоможе виглядати професійно. 

Як це працює? Наприклад, роздратовані батьки кажуть щось на кшталт: «Моєму 

сину приділяють недостатньо уваги, саме тому він отримує погані оцінки. Треба 

було віддати його до іншої школи, як мені радили!». Можливий парафраз: «Я бачу, 

що ви дуже засмучені оцінками сина. Прикро чути, що ви з самого початку були 

негативно налаштовані до нашої школи». 

Таким чином ви не підтримуєте конфлікту, а говорите співрозмовнику, що ви 

його чудово розумієте. Це дозволить перевести розмову в більш безпечну 

площину. 

Відзеркалення 

Ще один відомий психологічний прийом, використання якого дозволить 

налаштувати людину на позитивне спілкування. Метод відзеркалення полягає у 

відтворенні положення тіла, копіюванні міміки та жестів, коригуванні тону та 

тембру голосу, швидкості та темпу мовлення співрозмовника. Таким чином 

людина починає думати, що ви з нею дуже схожі, отже, до вас треба ставитися с 

повагою. 

Принцип компліменту 

Всім людям подобається чути гарні новини, а от погані – не дуже. Тому навіть 

якщо вам потрібно сказати щось не дуже приємне про учня, не починайте 

промову з невтішних звісток, це може одразу налаштувати батьків вороже. Будь-

яку дитину можна за щось похвалити: за поведінку, готовність допомогти, 

кмітливість… Зробіть це! 

Не всі ситуації можна передбачити та виробити алгоритм дій зазделегідь. Але 

головне для вчителя – витримка та вміння налагодити контакт за будь-яких 

обставин. Будьте впевнені у собі! 

 

 



 

 

 

 

КОМФОРТНА ШКОЛА: СТВОРЮЄМО 
СПРИЯТЛИВИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ 
Сприятливий психологічний клімат у школі – це запорука не тільки гарного 

психологічного здоров'я учасників освітного процесу, а й підвищення 

ефективності викладання та покращення якості засвоєння школярами матеріалу. 

Численні дослідження демонструють, що булінг, високий рівень агресії, 

підліткова злочинність та шкідливі звички є наслідками негативної психологічної 

атмосфери. Вона впливає на поведінку учнів, їх психосоціальну адаптацію, 

ментальне здоров'я та самооцінку.  

Як покращити атмосферу у школі? Допоможе тільки системна і перманентна 

робота! А щоб працювати було простіше, пропонуємо вам кілька легких та дієвих 

способів покращення шкільної атмосфери. 

ПОЗИТИВНІ ЦІННОСТІ 

Робота над формуванням позитивного шкільного клімату має бути комплексною, 

оскільки психологічна атмосфера залежить від багатьох факторів. Найголовніші з 

них укорінилися глибоко всередині – це норми, цінності та переконання. 

Існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між переконаннями учасників 

освітнього процесу та психологічним кліматом у школі: 

1. Булери часто не сприймають жертв рівними собі, бо цькують слабших, а 

значить «не рівних». 

2. Моральні цінності закладаються з самого дитинства. Підліткова 

злочинність часто характерна для тих школярів, батьки яких скоювали або 

скоюють правопорушення. Діти сприймають поведінку батьків за норму, а 

тому наслідують їй. В умовах, коли поняття «норми» для дитини 

викривлене, учень не знає, яка поведінка є суспільно прийнятною, як 

правильно самовиражатися та ставитися до навколишнього світу. 

3. Вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та наркотичних засобів 

серед дітей часто зумовлене тим, що учні не знають, як інакше відчути 

радість. Шкідливі звички здаються найлегшим методом відволіктися від 

проблем. Зокрема так учні намагаються вгамувати тривожні розлади, 

підвищену агресія, стрес та депресію. 

Отже, відсутність у дітей моральних цінностей, їх нерозуміння та недотримання є 

одними з основних причин погіршення загального психологічного клімату у 

школі, а також безлічі інших проблем.  

Існує низка способів поширення позитивних переконань серед школярів, про які 

ми раніше писали. Один із цікавих методів – проведення корисних ігор для дітей: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5723344/
https://naurok.com.ua/post/buling-u-shkoli-dopomozhit-ditini-vporatisya-z-postiynim-ckuvannyam


 

 

 

 

 Метод розвитку креативного мислення «Руйнування стереотипів». 

 Скажи булінгу «Ні!»: ігри та вправи для розвитку емоційного інтелекту. 

 Як запобігти булінгу? Поради та вправи для розвитку емпатії. 

 Долаємо бар’єри разом з «Cards of inclusion». 

Найголовнішим методом діагностики негативного шкільного клімату та 

сприяння його покращенню є активна комунікація із шкільним психологом. 

Згідно з чинним законодавством, шкільний психолог може консультувати й 

учителів. Він має знати про труднощі, які виникають між учасниками 

навчального процесу, а також сприяти розв’язанню конфліктів. Він або вона може 

системно допомогти у покращенні психологічної атмосфери у класі шляхом 

психолого-педагогічної діагностики, консультування та створення відповідної 

програми. 

ПОЗИТИВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ 

Чудовий настрій неможливий без гарного фізичного самопочуття, саме тому 

значення навколишніх умов неможливо переоцінити. Комфортна температура, 

гарна освітленість, відсутність шуму та добрі меседжі у шкільних 

куточках однозначно позитивно впливають на психологічне здоров’я дітей. 

 

Щоденні прийоми: 

1. Будь-яка взаємодія між школярами, навіть незначна, для дітей є 

пізнавальною діяльністю. Помічайте і хваліть позитивну поведінку та 

розмови між учнями. 

2. Вітайтеся зі школярами, називаючи їх на ім’я кожного разу, коли вони 

заходять до класу. Це дає їм знати, що ви помічаєте та дбаєте про них. 

3. Чудова практика – раз на місяць розмовляти з кожним учнем віч-на-віч. 

Будуйте партнерські стосунки зі школярами, створюйте атмосферу довіри, 

цікавтеся їхнім життям.  

4. Критично важливо відмовитися від трансляції таких непродуктивних для 

учнів меседжів як: «талант – вроджена навичка», «математика краще 

дається хлопчикам», «лідерами народжуються», «дівчата краще вчаться» 

тощо. 

5. Намагайтеся комбінувати учнівські робочі групи, щоб школярі періодично 

працювали з різними однокласниками. Такі формати роботи, як дискусії в 

групах, дуже ефективні, оскільки учні вчаться виражати думки та 

відстоювати власну точку зору серед одноліток. 

6. Спробуйте відмовитися від дискримінаційної лексики та будь-яких проявів 

дискримінації за ознаками гендерної ідентичності, сексуальної 

орієнтації, стану здоров’я тощо. Поширення ідей рівності є найдієвішим 

https://naurok.com.ua/post/metod-rozvitku-kreativnogo-mislennya-ruynuvannya-stereotipu
https://naurok.com.ua/post/skazhi-bulingu-ni-igri-ta-vpravi-dlya-rozvitku-emociynogo-intelektu
https://naurok.com.ua/post/yak-zapobigti-bulingu-poradi-ta-vpravi-dlya-rozvitku-empati
https://naurok.com.ua/post/dolaemo-bar-eri-z-groyu-cards-for-inclusion
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
https://naurok.com.ua/post/slova-mayut-znachennya-yak-govoriti-z-ditinoyu-z-invalidnistyu
https://naurok.com.ua/trening-formuvannya-rivnih-prav-mizh-hlopcyami-ta-divchatami-108848.html
https://naurok.com.ua/post/ukra-nska-shkola-ta-lgbt-diti-chi-gotovi-mi-buti-tolerantnimi
https://naurok.com.ua/post/ukra-nska-shkola-ta-lgbt-diti-chi-gotovi-mi-buti-tolerantnimi
https://naurok.com.ua/post/gotuetes-do-roboti-v-inklyuzivnomu-klasi-dekilka-porad-dlya-vas


 

 

 

 

інструментом протидії булінгу, профілактики насилля та дитячих 

ментальних захворювань. 

7. Не підвищуйте голос, аби привернути увагу та заспокоїти школярів, 

спробуйте спокійно вистукувати ритм на дерев’яній поверхні. Інший спосіб 

– поекспериментувати з використанням інструментів із заспокійливим 

приємним звуком на кшталт тихого дзвоника. 

Постійні практики: 

1. У вас має бути час, коли учні можуть обговорювати з вами та між собою 

важливі для них теми. Наприклад, під час виховних годин. Обговорюючи 

важливі для учнів питання, ви зможете краще познайомитися та 

вибудувати довірливі стосунки. Це можуть бути відкриті дискусії на різні 

теми: шкільні правила, способи отримання допомоги, взаємодія з 

однокласниками на перерві, конфлікти з однолітками тощо. 

2. Уникайте сварок з іншими вчителями, адміністрацією школи та батьками. 

А якщо конфлікти все ж виникають, важливо зробити все, аби не втягувати 

до них дітей. Доведено, що ваша співпраця впливає на навчальні 

досягнення учнів. 

3. Багаторічні дослідження свідчать, що віра вчителя у можливості учнів 

робить дива: вони починають учитися краще. Віра у можливості школярів 

тісно пов’язана з принципами теорії інтелекту «гнучкого мислення»: 

досягнення залежать від докладених зусиль, а не таланту. Теорія закликає 

використовувати у викладанні установки «на зріст», а не на «даність»: 

«Гарна робота! Ти добре попрацював!» замість «Хороша робота! Ти дуже 

розумний!». 

4. Те, як освітяни сприймають школярів, грає вирішальну роль у якості 

викладання, а аткож впливає на успішність учнів. Запитайте себе: чи 

вважаєте ви, що ваші учні дійсно здатні досягти успіху? Вони справді 

зацікавлені у навчанні, чи навпаки? Вони уважні, чи їм важко 

зосередитися? Вони виконують ваші вказівки, чи навмисне не слухаються? 

Ви вважаєте їхні захоплення цікавими, чи навпаки? Позитивний підхід у 

баченні учнів допомагає освітянину мислити творчо, не шукати причини 

дитячих невдач, а знаходити шляхи для розв’язання проблем та сприяти 

досягненню успіхів. 

Процес навчання грає важливу роль у житті вчителів, школярів та батьків. Для 

того, щоб зробити його приємним та максимально продуктивним для кожного з 

учасників шкільного процесу, варто системно працювати на створенням 

позитивного психологічного клімату у школі. І вже скоро ви зможете 

насолоджуватися результатом! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5723344/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BA,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB#%C2%AB%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB


 

 

 

 

МЕДІАЦІЯ У ШКОЛІ: НОВІ ШЛЯХИ ПОРОЗУМІННЯ  
Ваші учні колись конфліктували? Відновити хороші взаємини завжди непросто. 

Звісно, можна проводити бесіди та викликати батьків до школи. А можна обрати 

шлях медіації конфлікту. 

Медіація – це процес порозуміння між сторонами конфлікту за участі третьої 

(нейтральної) сторони, яка сприяє примиренню та досягненню компромісу. 

Іншими словами, медіація передбачає посередництво, обов'язкову участь третьої 

сторони. Існує практика залучення однолітків до мирного розв’язання конфліктів 

шляхом переговорів. Наприклад, якщо двоє друзів чи дві подруги не можуть дійти 

згоди, вони просять однокласника чи однокласницю розсудити їх. 

Навіщо потрібна медіація та чому саме однолітків потрібно залучати до 

посередництва? Один із принципів медіації – «рівний – рівному». Тому саме 

залучення однолітків сприятиме кращому порозумінню між сторонами конфлікту 

та формуванню партнерських взаємин партнерським взаєминам. Це навчить 

кожного учасника примирення безконфліктно долати суперечки. Така активність 

сформує в дітей навички ненасильницької поведінки та навчить обирати 

стратегії мирного врегулювання конфліктів. 

Професійні медіатори проходять спеціальну підготовку. Перш за все, щоб 

виховати медіаторів у дитячому колективі, необхідно надати їм знання з основ 

врегулювання суперечок. Також не зайвим буде підготовчий тренінг для учнів, 

які цікавляться питанням медіації. 

ПІДГОТОВКА МЕДІАТОРІВ: 

1. Сформувати команду учнів, які зацікавлені у визначенні шляху вирішення 

суперечок. 

2. Формування навичок комунікації, які необхідні медіаторам. 

3. Ознайомлення зацікавлених учнів із процедурою посередництва та 

опанування ними способів розв'язання конфліктів. 

4. Опанування підходу ненасильницької комунікації та врахування інтересів 

усіх учасників. 

5. Підготовка учнів-медіаторів до самостійної діяльності. 

КОЛИ ВДАВАТИСЯ ДО МЕДІАЦІЇ І ЧИМ ЦЕЙ МЕТОД КРАЩИЙ ЗА ІНШІ 

В яких випадках можна застосовувати практику медіації однолітків у школі? 

Наприклад, для врегулювання конфліктів, які виникли внаслідок непорозумінь 

між школярами. Щоб уникнути силових методів вирішення конфлікту, потрібно 

навчити школярів вдаватися до переговорів та не соромитися звернутися по 

допомогу до однолітків.   



 

 

 

 

Медіація учнівського конфлікту потрібна, коли емоції заважають компромісу, а 

також тоді, коли непорозуміння виникло між двома друзями чи подругами, і для 

того, щоб зберегти дружні стосунки дітей, краще вдатися до такого шляху 

порозуміння. 

Перевага медіації полягає у тому, що вона дає можливість кожній дитині не 

тільки висловитися, а й бути почутою та зрозуміти власну значимість. Медіація 

спрямована саме на подолання непорозуміння, а не перевиховання її учасників. 

Інформація, яка з’ясовується під час подолання суперечки, залишається суто між 

дітьми, які не порозумілися, та медіатором. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ 

Участь у процесі добровільна, тобто усі учасники мають бути згодні на 

проведення медіації. Не можна примусити до досягнення компромісу жодного 

учасника, бо в іншому випадку всі зусилля виявляється марними. 

Інформація, отримана медіатором під час посередництва, у жодному разі не має 

розголошуватися. Кожен учень, який бере участь у такому форматі врегулювання 

непорозумінь, має дотримуватися принципу конфіденційності. 

Медіатор – це посередник, учень, який допомагає відновити взаємини між двома 

сторонами. Він не може підтримувати жодну з них. Неупередженість медіатора – 

запорука ефективного проведення посередництва між учнями. 

Усі учасники мають рівні права. Спілкування відбувається в доброзичливому та 

дипломатичному тоні. Школярі вчаться з повагою ставитися до співрозмовника, 

навіть якщо їхні погляди різняться. Таким чином формуються навички 

ненасильницького подолання суперечки. 

ЕТАПИ ДОСЯГНЕННЯ ПОРОЗУМІННЯ 

1. Підготовка до медіації. 

Не треба нехтувати цим етапом досягнення компромісу. Спочатку потрібно 

налагодити доброзичливий контакт між тим учнем, хто виступатиме у ролі 

медіатора, та учнями, між якими виникло непорозуміння. Також важливо 

подумати, де відбуватиметься зустріч. 

2. Вступна частина медіації (вступне слово медіатора). 

Під час вступної частини учень-медіатор знайомить учасників процесу з тим, як 

відбуватиметься медіація, з її цілями та з правилами поведінки, зокрема 

наголошуючи на тому, що не можна перебивати та переходити на особистості. 

Потрібно переконатися, що обидва учасники суперечки беруть участь у процесі 

вирішення конфлікту добровільно. Також необхідно наголосити на 



 

 

 

 

конфіденційності, тобто домовитися про те, що інші однокласники чи просто 

знайомі не отримають інформацію, пов’язану із конфліктом між тими, хто 

звернувся по допомогу до посередника. 

Щоб розмова була ефективною, слід на самому початку визначитися з метою та 

очікуваннями дітей, які звернулися по допомогу до однолітка. 

3. Розповіді сторін. Аналіз ситуації. 

Після того, як діти, які посварилися, отримали інформацію про те, яким чином 

відбуватиметься медіація, дізналися про правила поведінки та конфіденційність, 

потрібно перейти до з’ясування суті суперечки. Учень-медіатор почергово 

вислуховує позицію обох сторін, ставить уточнювальні запитання. Отримавши 

максимум інформації, медіатор переходить до аналізу ситуації. 

4. Розв’язання проблеми. 

Залежно від того, який тип медіації обере учень, розв’язання проблеми 

відбуватиметься або шляхом пошуку компромісу, або шляхом вибору способу 

примирення із запропонованих посередником. У будь-якому випадку мета цього 

етапу – дійти згоди між тими, хто посварився. Усім учасникам цього процесу 

потрібно пам’ятати про повагу до співрозмовників, власну гідність та націленість 

на результат. 

5. Укладання угоди. 

Компроміс – це, звісно, добре, але його потрібно закріпити.  Добре, якщо за 

допомогою медіатора учні зможуть письмово зафіксувати розв’язання конфлікту 

та визначити кроки щодо примирення. Звісно, це не той документ, який 

укладають дорослі під час переговорів, але ж така угода навчить школярів 

виконувати обіцянки та відчувати відповідальність за подальшу взаємодію із 

однокласником чи однокласницею, з яким чи якою виникло непорозуміння. 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ МЕДІАТОРАМ 

Уникайте перехресних реплік. Медіатор має ставити запитання обережно, бо 

перехресні репліки можуть перетворитися на відкрите протистояння. Нехай 

запитання будуть такими, які потребують розгорнутих відповідей. Це допоможе 

краще зрозуміти ситуацію та уникнути погіршення взаємин між тими учнями, які 

не дійшли згоди щодо певного питання. 

Перефразовуйте почуте від учасників. Ось для чого знадобиться навичка 

переказувати тексти. Згодні? Нехай медіатор перекаже почуте власними словами. 

При цьому важливо ставити учасникам запитання  Я правильно розумію?» По-

перше, це допоможе прояснити ситуацію, а по-друге, перефразовуючи почуте, 

учень-медіатор може побачити нові мотиви суперечки та шляхи порозуміння. 



 

 

 

 

Іншими словами, перефразовування – перевірка зв’язку між учасниками та 

медіатором, а також спосіб пом’якшити категоричні висловлювання. 

Побудуйте доброзичливу та конструктивну взаємодію. Учень-медіатор має 

створити комфортний емоційний фон розмови. Для цього він сам повинен бути 

спокійним, доброзичливим та дипломатичним. Не зайвим буде нагадати про 

принцип рівності та конфіденційності. 

Приділяйте увагу невербальній комунікації. З одного боку, медіатор має 

контролювати свої невербальні сигнали: поставу, міміку, тембр голосу, з іншого, – 

потрібно звертати увагу на жести учнів, які звернулися по допомогу. Це допоможе 

зрозуміти, що насправді відчувають співрозмовники. 

Допоможіть учасникам виразити власні емоції. Під час досягнення компромісу 

дуже важливо, щоб учні, які потребують допомоги у порозумінні, виразили свої 

емоції та сподівання. Якщо вони не матимуть змоги висловитися та донести свої 

почуття до іншої сторони, то можуть зневіритися та не піти на примирення. Тому 

важливо, щоб медіатор цікавився почуттями обох сторін. 

Процедура медіації – явище нове не лише для шкільних колективів, а й для 

дорослих. Але застосування такого способу примирення дітей допоможе навчити 

їх відповідальності та ненасильницким шляхам порозуміння. 

  



 

 

 

 

4 ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ВЧИТЕЛЯ ТА ШКОЛЯРІВ 
Школа – це осередок постійної взаємодії вчителя та школярів. Саме від неї 

залежить успішність дітей та рівень їхньої зацікавленості навчанням. Однак часто 

педагогу банально не вистачає часу та можливостей, щоб відповісти на всі 

запитання дітей та отримати від них зворотній зв’язок. На щастя, існує чимало 

дійсно корисних інтернет-ресурсів, які допоможуть учителю вирішити цю 

проблему та організувати ефективну взаємодію зі школярами.  

Тож ми підготували для вас огляд чотирьох якісних, а головне – безкоштовних 

онлайн-сервісів, які допоможуть успішно працювати з учнями. Ці прості у 

використанні застосунки відкривають для вас чимало можливостей. 

PLICKERS 

Plickers – це мобільний додаток, який дозволяє вчителю організувати тестування 

та швидко отримати результати. І все це без використання великої кількості 

ґаджетів. Достатньо мати комп’ютер, проектор та смартфон. Щоб скористатися 

можливостями сервісу, потрібно зареєструватися на сайті та завантажити 

мобільний додаток (для iOS чи Android). 

Перед початком роботи потрібно підготувати картки для відповідей 

(безкоштовно можна скачати 5 наборів). Кожна картка має свій QR-код, 

порядковий номер та буквені позначки для варіантів відповіді (A, B, C, D): 

праворуч, ліворуч, вгорі та внизу. Картки треба роздрукувати, наклеїти на картон 

чи заламінувати.  

Зверніть увагу: при створенні класу та включенні до нього дітей додаток 

автоматично присвоїть кожному порядковий номер, якому й буде відповідати 

певна картка з QR-кодом. 

Програма дозволяє створювати запитання у двох форматах: із чотирма 

варіантами відповіді або ТАК/НІ. Готові завдання можна демонструвати на 

проекторі в режимі реального часу. Для цього треба увійти до свого облікового 

запису на сайті, активувати відповідний режим («Live view») та роздати дітям 

картки. Відповідаючи на кожне запитання, учні мають показувати свою картку 

так, щоб буквене позначення правильної відповіді було вгорі. Для фіксації 

відповідей учитель має направити камеру смартфона на картки та натиснути 

кнопку «Scan». Мобільний додаток зчитує QR-коди, а відповіді дітей виводяться 

на екран комп’ютера. 

https://get.plickers.com/
https://get.plickers.com/


 

 

 

 

TRELLO 

Trello – це онлайн-програма, яка допоможе вчителю організувати продуктивну 

командну роботу школярів (наприклад, створення проекту чи підготовку до 

предметного турніру). Сервіс дозволяє налагодити чіткий розподіл обов’язків і 

візуалізувати важливі аспекти взаємодії з дітьми (планування і терміни 

виконання роботи, обмін ідеями та корисними посиланнями, контроль на 

кожному з етапів). А щоб користувачам було ще простіше, програма має 

спеціальні маркери (картки, позначки та кольори). Це дозволяє створити власну 

систему взаємодії в команді. Щоб почати користуватися сервісом, потрібно 

зареєструватися («Sign up – It's Free») чи авторизуватися через свій Google-

акаунт («Sign up with Google»). 

Використовуючи цю онлайн-програму, ви зможете організувати ефективну 

взаємодію школярів. Діти навчаться розподіляти обов’язки між учасниками 

команди, нести відповідальність за дотримання термінів виконання та 

оперативно вирішувати будь-які проблеми. Одну дошку у Trello можна 

використовувати як для одного, так і для кількох проектів одночасно.  

Завдяки Trello кожен учасник проекту може стежити за перебігом роботи в 

режимі реального часу. Програмою також можна користуватися зі смартфону 

(дозволяє постійно тримати зв’язок між учасниками та швидко реагувати на нові 

виклики). Працюючи з Trello, вчителі та учні отримають цінний досвід онлайн-

комунікації, навчаться планувати і структурувати свою роботу, а також нести 

відповідальність за її результати. 

EDMODO 

Edmodo – це інтерактивний онлайн-ресурс, схожий на соціальну мережу. Він 

покликаний допомогти вчителю виконати будь-які освітні завдання. Завдяки 

йому педагоги, школярі та батьки можуть успішно взаємодіяти та спільно 

вирішувати нагальні проблеми. Інтерфейс Edmodo перекладено українською 

мовою. Користуватися сервісом можна безкоштовно.  

Щоб почати роботу з ресурсом, необхідно зареєструватися на сайті (у якості 

вчителя, учня чи батьків). Для цього потрібно вказати вашу електронну адресу та 

ім’я. Одразу після цього можна починати роботу. 

Із цим онлайн-ресурсом учитель зможе успішно організувати дистанційну 

взаємодію зі школярами. Можна створити віртуальний навчальний простір та 

наповнити його потрібною інформацією. Учні зможуть використовувати її у будь-

який зручний час для поглиблення знань з певної теми, під час підготовки до ЗНО 

чи олімпіади, працюючи над проектом чи навіть на лікарняному. А ще онлайн-

сервіс можна перетворити на відкритий майданчик для спілкування та 

вирішення актуальних питань. До того ж Edmodo чудово підходить для створення 

https://trello.com/home
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome


 

 

 

 

різноманітних завдань (тестів, вікторин, опитувань тощо) та зручного обміну 

ними зі школярами. 

LINOIT 

Linoit – це віртуальна дошка (полотно), на якій можна закріплювати спеціальні 

стікери з інформаційними замітками, зображеннями, відео та документами. Над 

однією дошкою може працювати кілька школярів одночасно, що неодмінно 

розвиватиме навички командної роботи. На жаль, сервіс не має 

українськомовного інтерфейсу. Проте Linoit є інтуїтивно зрозумілим (також для 

перекладу можна використати налаштування браузера). 

Щоб оцінити всі переваги сервісу, потрібно зареєструватися. Після цього треба 

увійти до власного кабінету та почати створення дошок та груп. Користувачі 

можуть змінювати розташування стікерів, фільтрувати нотатки за часом 

створення, створювати групу учасників (вказавши електронні адреси учасників у 

спеціальній розсилці). Працювати з ресурсом можуть і не зареєстровані 

користувачі. Однак їхні можливості обмежені (не можуть працювати у групі, 

редагувати полотна кілька разів та зберігати всі свої дошки).  

Сервіс дозволить учителю організовувати продуктивну групову роботу школярів, 

ефективне вивчення навчального матеріалу та цікаве виконання домашніх 

завдань. Використовуючи його, вчитель зможе проводити мозкові штурми, 

організовувати проектну роботу та впроваджувати дистанційне навчання. Це 

неодмінно допоможе вдосконалити навчальний процес. 

Використовуйте ці сервіси у навчальному процесі. А також шукайте ресурси, які 

стануть у пригоді саме вам. І не забувайте ділитися секретами зі школярами та 

своїми колегами! 

  

https://en.linoit.com/


 

 

 

 

КОМАНДНА РОБОТА ШКОЛЯРІВ У 
ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ 
Як відомо, інклюзивна освіта передбачає створення зручних та комфортних умов 

навчання для кожної дитини. Кожен учень має відчувати себе включеним 

безпосередньо у процес навчання таким чином, щоб його потреби враховувалися, 

а здібності були оцінені. Саме позитивний мікроклімат, командна робота та 

відповідні адаптивні умови  нададуть можливість вчитися спілкуванню, 

партнерству, взаємодії. 

СПОСТЕРІГАЄМО ЗА УЧНЯМИ 

Впроваджуючи роботу в групах, ми можемо швидко з’ясувати, які стереотипи 

щодо порозуміння дітей із відмінностями у поведінці та здібностях є 

безпідставними. Застосування інтерактивних вправ, які дають можливість учням 

познайомитися один з одним, сприяє вдалому початку колективної роботи. 

Незважаючи на те, що вдало сформовані групи демонструватимуть позитивні 

результати, все ж таки необхідно інколи міняти склад учасників. 

Учитель, спостерігаючи поза командою, неодмінно побачить: 

 чи діють учасники спільно під час вирішення завдань; 

 чи розуміють вони загальну мету дій; 

 чи задоволені учні один одним; 

 чи дає взаємодія учасників конкретної групи дітей максимально успішний 

результат. 

ЗАСТОСОВУЄМО ПРОЕКТНУ РОБОТУ 

Діти стають головними дослідниками «лабораторії» навчального простору – від 

ідеї до кінцевої реалізації. А дорослі створюють умови для використання вже 

наявних та здобуття нових умінь, навичок та знань. Переваги проектного стилю 

роботи важко переоцінити: 

1. Стає цікаво – мотивація дитини до навчання зростає. Але й така риса як 

самодисципліна «підтягується» як побічний ефект командної діяльності. 

2. Удосконалюються навички комунікації та пошуку інформації. 

3. У разі, коли кожному учаснику групи дається місце для творчості, учень 

може рухатися у власному темпі та спиратися на власне бачення. 

4. Формуються вміння мислити критично та використовувати знання на 

практиці. 

5. На етапі створення доброзичливого освітнього простору краще 

утриматися від змагальних форм роботи, обравши ті, які дають змогу 



 

 

 

 

оцінити якість координації дій, не створюючи ситуації випередження 

інших раніше, ніж усі діти будуть до цього готові. 

Безперечно, будь-яка робота в команді важлива для розвитку емоційної сфери у 

дітей. Вона сприяє засвоєнню правил спілкування, кращому розрізненню 

почуттів людей та формуванню соціально схвалених реакцій на їхні вчинки. 

МОМЕНТИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ 

Учителю потрібно приділити належну увагу створенню умов для найкращого 

розуміння матеріалу кожним учасником інклюзивного простору незалежно від 

особливостей його сприйняття: 

1. Кожне завдання, запропоноване групі дітей, повинне мати чіткий початок 

та кінець, конкретні інструкції. 

2. Великі завдання краще поділити на маленькі кроки та запропонувати 

долати їх поступово. 

3. Можна запровадити поділ завдань за рівнями складності та постійно 

застосовувати різноманітні способи подачі інформації. 

Команди для проектної або партнерської роботи формують, спираючись на 

сильні сторони і потреби дітей. Враховується стиль та спосіб навчання, яким 

конкретний учень надає перевагу (кінестетичний, візуальний, аудіальний тип), а 

також те, які здібності вже розвинені, які навички в галузі спілкування чи 

пізнання сформовані чи відсутні. Можливо, одним знадобиться сенсорна 

інтеграція, але є вірогідність, що інші будуть потребувати відпочинку при 

сенсорному перенавантаженні. При труднощах із соціальною взаємодією можна 

використовувати соціальні приклади (історії із бажаною поведінкою героїв). 

Діти з особливими освітніми потребами не завжди можуть пояснити, що саме 

можна зробити для покращення їхньої взаємодії у колективі. Отже, вчитель 

власним прикладом повинен продемонструвати учням, як взаємодіяти, 

враховуючи інтереси всіх членів колективу. 

1. Так, процес сприймання у дітей з порушеннями зору загальмований та 

характеризується зниженою точністю. Тому колективу потрібно сприяти 

набуттю такими учнями просторової орієнтації та враховувати можливість 

наявності зорових уявлень, що не відповідають дійсності. 

2. Учням із порушеннями слуху важко відфільтровувати фонові шуми. Тож 

колектив має знати: зниження рівня шуму – зачинені вікна, вимкнуті гучні 

прилади техніки, тиша під час усних вправ – стане розрадою для таких 

дітей. Покращить сприймання показ наочних матеріалів, демонстраційних 

чи роздаткових. 



 

 

 

 

3. Учні з синдромом Дауна, які часто мають брак уваги, ефективніше 

сприймають зорову інформацію, ніж слухову, оскільки на тлі шуму їм важко 

розуміти сказане. Крім того, колективу слід із розумінням ставитися до 

того, що вони не можуть одночасно слухати/дивитись та  реагувати, а 

також сприймають простір і час інакше. 

4. Діти з аутизмом також потребують підкріплення вербальної інформації 

візуальною. Вони чутливі до світла, звуку, запахів та дотиків, мають 

схильність до знайомих дій, їм складно розрізняти та виражати емоції, 

розуміти жарти, прогнозувати ситуації. 

5. Участь дітей із особливостями інтелектуального розвитку в колективних 

заняттях буде успішною там, де їм не заважатимуть відсутність 

критичного мислення, схильність до підкорення сторонньому впливу. Учні 

з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги добре проявлять себе, 

виконуючи доручення, які потребують швидкості чи рухливості. 

6. Учні з ДЦП потребують ненав'язливої допомоги при виконанні певних 

рухів або пересуванні. 

Сформований належним чином інклюзивний простір сприятиме налагодженню 

дружніх відносин між різними учнями, і це є питанням зусиль, а не діагнозів. 

Отримуючи впевненість у собі, дитина змінює і власні результати навчання. Тому 

будь-який учень зможе насолоджуватися процесом засвоєння знань, радіти 

шкільному життю та демонструвати успіхи у навчанні. 

  



 

 

 

 

КАРТА ЕМПАТІЇ: ВЧИМОСЯ РОЗУМІТИ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
Уже в наступному навчальному році деякі шкільні класи стануть інклюзивними – 

навчатися до них прийдуть діти з особливими освітніми потребами. Сперечатися 

про доцільність цього рішення Міністерства освіти і науки можна довго, але куди 

важливіше підготуватися до зустрічі з дитиною та допомогти їй адаптуватися у 

новому середовищі.  

Але як це зробити? Ми вже говорили про те, як підготуватися до роботи в 

інклюзивному класі, але інколи це не просто. Адже якщо поведінку та потреби 

звичайних дітей вчитель хоча б приблизно розуміє, то у випадку з учнями з 

особливими потребами все не так просто. Проте існує цікавий інструмент, 

завдяки якому вам вдасться налагодити взаємодію: карта емпатії. 

Емпатія (від грец. patho – співпереживання) – розуміння відносин, почуттів, 

психічних станів іншої особи в формі співпереживання. 

Ідея створення та реалізації карт емпатії належить маркетологам компанії 

XPLANE. Використовуючи цей зручний інструмент, вони швидко створювали 

повний та точний портрет споживача певного продукту. А чому б не застосувати 

таку чудову ідею в освіті? 

Карта емпатії – оригінальний спосіб для візуалізації головних особливостей та 

потреб учнів. Вона проста і наочна, на її створення ви не витратите багато часу, 

зате саме з її допомогою можна створити «портрет» дитини та зрозуміти, що саме 

їй потрібно. Сформувати таку карту ніколи не пізно, але краще починати навіть 

ще до початку навчання, а в процесі просто доповнювати її. 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ КАРТИ ЕМПАТІЇ 

Зверніть увагу – в центрі карти завжди треба розміщувати світлину учня (і 

обов’язково підписати ім’я). Це допоможе зосередитися на тому, кого ми 

прагнемо зрозуміти. Решту простору ділимо на 6 блоків, кожному з яких 

відповідає певний напрямок вивчення. 

1. ЩО ВІН БАЧИТЬ? 

Треба дізнатися більше про умови життя особливої дитини та ретельно вивчити 

навколишнє середовище, з яким вона зіштовхнеться у школі. Це для вас тут 

затишно і звично, а для неї – ні. Дізнайтеся, чи є у школяра проблеми з навчанням, 

як він сприймає вчителів та інших дітей взагалі. 

https://naurok.com.ua/post/gotuetes-do-roboti-v-inklyuzivnomu-klasi-dekilka-porad-dlya-vas
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2. ЩО ВІН ЧУЄ? 

Розбираємося з інформаційним фоном. Тут дуже важливо з’ясувати, як ставляться 

до навчання дитини в інклюзивному класі її батьки, що вони говорять дитині про 

це, як готують до співпраці з однолітками. 

3. ПРО ЩО ВІН ДУМАЄ ТА ЩО ВІДЧУВАЄ? 

Перш ніж учень прийде до класу, бажано поговорити з ним у спокійній обстановці 

та спробувати з’ясувати, що йому подобається, а що – ні. Спробуйте 

познайомитися з дитиною ближче, якщо потрібно, залучіть до цього завдання 

шкільного психолога. 

4. ЩО ВІН ГОВОРИТЬ ТА РОБИТЬ? 

Цей блок доцільно заповнювати хоча б через пару днів після початку навчання 

дитини в інклюзивному класі. Поспостерігайте за тим, як учень поводить себе, як 

реагує на нове оточення та чи намагається спілкуватися з однокласниками. Як він 

це робить? 

5. ЯКІ В НЬОГО Є СТРАХИ ТА ПРОБЛЕМИ? 

Звісно, всі діти, приходячи до школи, можуть стикнутися з купою проблем, але 

тим, хто має особливі освітні потреби, може бути ще складніше. Які перепони 

можуть чекати такого учня та чого саме він боїться найбільше? 

6. ЯКІ ВІН МАЄ ЦІННОСТІ? 

Чого хоче та до чого прагне ваш особливий учень? За якими критеріями він 

оцінює свій успіх та невдачі? Чим ви можете допомогти йому? 

Коли ви заповните всі шість блоків, то фактично «розберете» людину на складові, 

а це означає, що в подальшому ви без особливих складнощів зможете як мінімум 

робити припущення щодо поведінки та прагнень дитини. 

Звісно, створити карту емпатії, не маючи особистої інформації про учня, фактично 

неможливо. Саме тому вчитель має тісно співпрацювати з батьками та 

психологом – тільки так вдасться досягти значних результатів. Так, можна 

керуватися лише власними спостереженнями, але це займе певний час, а 

витрачати його дарма в цьому випадку не можна, адже взаємодіяти з учнем 

потрібно вже зараз! 

 

Для створення такої непересічної карти достатньо одного аркушу та кількох 

кольорових олівців. Втім, ви можете скористатися ватманом, маркерною чи 



 

 

 

 

звичайною дошкою, стікерами чи зручними онлайн-інструментами. Наприклад, 

за допомогою Realtimeboard ви зможете створити карту в режимі онлайн. Ресурс 

простий у користуванні, до того ж він одразу пропонує вже готові шаблони, що 

дуже зручно: вам залишається лише додавати та зручно групувати стікери, а 

потім робити на них записи. Цікаво, що основне поле фактично безкінечне, тобто 

ви можете створити стільки карт, скільки забажаєте. 

Краще тримати вже готові карти емпатії під рукою – розміщена на них 

інформація може знадобитися у будь-який момент, а щоб дані не застаріли, не 

забувайте періодично оновлювати їх. Тоді ви без проблем зможете краще 

зрозуміти, що саме потрібно вашим учням. 

 

https://realtimeboard.com/ru/examples/empathy-map/

