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Мета	
Ознайомити учнів із прийомами конструктивного розв’язання кон-
фліктів, відпрацьовувати навички самоконтролю.

Очікувані	результати

Наприкінці заняття учні:

 пояснюють значення терміна «конфліктоген»;

 наводять приклади конфліктогенів;

 розрізняють «Я-повідомлення» і «Ти-повідомлення»;

 називають п'ять кроків розв’язання конфліктів; 

 демонструють здатність контролювати себе у конфліктних ситу-
аціях.

Обладнання	і	матеріали

 Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.

 Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (ба-
жано).

Що	підготувати	заздалегідь

 Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів. 

 Перевірити презентацію та відео до теми.

Як	владнати	конфлікт
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Орієнтовний	план	уроку

Стартові завдання 5 хв

Інформаційне повідомлення «Як запобігти ескалації конфлікту» 5 хв

Робота в парах 10 хв

Обговорення метафори 5 хв

Міні-лекція «П’ять кроків розв’язання конфлікту» 5 хв

Робота у групах 7 хв

Підсумкові завдання 8 хв

Усього тривалість 45 хв
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Стартові завдання (повторити попе-
редній матеріал і перейти до нового)

1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів: 
«Про що ми говорили на минулому 
уроці»? Вислухайте відповіді охочих, 
підсумуйте їх: «На минулому уроці 
ми з вами говорили про конфлікти, їх 
види та способи розв’язання».

2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні 
з’ясу ємо, як діяти у конфліктних си-
туаціях, щоб запобігти розпалюван-
ня конфлікту та вчитимемося мирно 
розв'язувати конфлікти». 

3. Вправа на знайомство.

 Запропонуйте охочим по черзі розпо-
вісти про конфлікти, які вони бачили.

Запитання для обговорення: 

• Як поводилися учасники конфлікту: 
пасивно, впевнено чи агресивно?

Підсумуйте: «Агресивна і пасивна поведінка 
провокує конфлікти. І навпа ки, впевненість 
у собі, адекватна самооцінка, повага до себе 
та інших допомагають уникати конфлік-
тів і конструктивно розв’язувати їх».

Інформаційне повідомлення «Як запо-
бігти ескалації конфлікту» (ознайом-
лення з поняттям «конфліктоген»)

1. Слово вчителя: «Для успішного роз-
в’язання конфліктів важливо не лише 
знати, як це робити, а й практикувати. 
Повірте, це варте зусиль: так вчаться 
будувати рівноправні стосунки, лади-
ти з людьми, здобувають повагу і під-
вищують самооцінку».

2. Запропонуйте охочим зачитати інфор-
мацію вголос «Як запобігти ескалації 
конфлікту» з Роздавальних матеріа-
лів для учнів.
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Як запобігти ескалації конфлікту

Породжують конфлікт і роблять його 
некерованим конфліктогени. Вони поси-
люють емоційне напруження, ображають, 
породжують бажання захиститися.

Конфліктогени — це слова або дії, які 
провокують чи розпалюють конфлікт. 
Прикладами конфліктогенів є образи, 
зневажливе ставлення, висміювання, ви-
хваляння, категоричні судження, по-
вчання, нечесність, нещирість, порушен-
ня правил етикету (не вітатися, ігнорува-

ти чиюсь присутність, перебивати), деякі 
узагальнення: «ти ніколи», «ти завжди», 
«я нізащо», «це безнадійно».

Найбільша небезпека полягає в тому, 
що конфліктоген провокує у відповідь но-
вий конфліктоген, а той своєю чергою — 
ще один, і так далі. Кожен наступний кон-
фліктоген діє сильніше за попередній. 
Так утворюється конфліктний ескалатор 
(див. мал.).

Конфліктний ескалатор

— Точно!

— Віддай мою 
книжку!

— Відчепись, я її не 
брала!

— А це що таке?

— Ти сам її сюди 
поклав!

— Ти хочеш сказати, що  
в мене склероз?

Запам’ятай два головних правила запобігання конфліктам.

 • Намагайся не використовувати конфліктогенів.

 • Не піддавайся на провокацію конфлікту (не відповідай кон-
фліктогеном на конфліктоген).

3. Перегляньте мультфільм «Сон».

http://autta.org.ua/ua/materials/
material/Son/

Запитання для обговорення:

• У чому полягав конфлікт між друзя-
ми? (Один хотів спати, а другий — 
грати на музичному інструменті.)

• Як вони роз’вязали його?

Клас	6.	Тренінг	9
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Підсумуйте: «Запам’ятай два головні 
правила запобігання конфліктам: 1. На-
магайся не використовувати конфлікто-
гени. 2. Не піддавайся на провокації, не 
відповідай на конфліктоген».

Робота в парах (відпрацювати навички 
розв’язання конфлікту через запобі-
гання його ескалації)

1. Об’єднайте учнів у пари за допомогою 
руханки «Струмочок» (див. «Збір-
ка тренінгових активностей») і розі-
грайте ситуацію, зображену на малюн-
ку «Конфліктний ескалатор» у Розда-
вальних матеріалах для учнів, так, щоб 
запобігти ескалації конфлікту. 
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Як запобігти ескалації конфлікту
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ти чиюсь присутність, перебивати), деякі 
узагальнення: «ти ніколи», «ти завжди», 
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Так утворюється конфліктний ескалатор 
(див. мал.).

Конфліктний ескалатор

— Точно!

— Віддай мою 
книжку!

— Відчепись, я її не 
брала!

— А це що таке?

— Ти сам її сюди 
поклав!

— Ти хочеш сказати, що  
в мене склероз?

Запам’ятай два головних правила запобігання конфліктам.

 • Намагайся не використовувати конфліктогенів.

 • Не піддавайся на провокацію конфлікту (не відповідай кон-
фліктогеном на конфліктоген).

2. Обговоріть, які способи розв’язання 
цього конфлікту ліпше використа-
ти (спокійний тон, допомогти знайти 
книжку, відмежуватися від конфлікту 
тощо).

Слово вчителя: «Образи, крики лише 
погіршують ситуацію і розпалюють кон-
флікт. Тому треба намагатися володіти 
собою, а якщо емоції "зашкалюють", кра-
ще взяти 'тайм-аут', щоб опанувати себе і 
вгамувати гнів».

Обговорення метафори

1. Прочитайте «Історію про Чингісхана» 
Джеймса Болдуїна.

Чингісхан був великим царем і вої-
ном. Він привів свою армію до Китаю і 
Персії, завоювавши багато країн. Одно-
го ранку він з друзями вирушив верхи на 
полювання. За ними їхали слуги з мис-
ливськими собаками.

На зап’ястку царя сидів його улюбле-
ний яструб: у ті часи яструбів навчали 
для полювання. За сигналом свого гос-
подаря яструб злітав у небо і вишукував 
здобич. Якщо йому вдавалося побачити 
оленя чи кролика, він кидався на нього 
швидше за стрілу. Полювання тривало 
цілий день. Надвечір мисливці рушили 
додому. Чингісхан добре знав ці місця і 
вирішив поїхати своєю дорогою, що про-
лягала долиною між двома горами.

День був спекотний, і цареві дуже хо-
тілося пити. Його улюблений яструб зле-
тів із руки, адже він і сам міг знайти до-
рогу додому. «От якби зараз знайти дже-
рело», — подумалося Чингісханові. На-
решті він побачив, як згори тонким стру-
мочком стікає вода. Цар зіскочив з коня, 
дістав з мисливської сумки срібну чашу 
і підставив її під струмочок. Чаша напо-
внювалася довго, а царя так мучила спра-
га, що він ледве терпів. Нарешті Чингіс-
хан підніс чашу до вуст, але раптом щось 
зашуміло, і чаша випала з його рук.

Вода пролилася на землю. Цар підняв 
голову і побачив, що вибив чашу його 
улюблений яструб. Яструб кілька ра-
зів покружляв і сів на каміння поблизу 
струмка.

Цар підняв чашу і знову почав напо-
внювати її. Як тільки він підніс чашу до 
вуст, яструб знову налетів і вибив її з рук. 
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Цар почав гніватися. Він ще раз спробу-
вав напитись, але яструб утретє вибив у 
нього чашу. 

Тепер цар страшенно розгнівався. 
Перш ніж знову наповнити чашу, ви-
йняв меча і сказав: «Ану, пане яструбе, 
спробуй-но це зробити востаннє!»

Коли яструб підлетів, щоб вибити  
чашу, Чингісхан ударив його мечем. 
Скривавлений птах упав до його ніг, а 
чаша закотилася бозна-куди.

«Так тобі й треба», — подумав цар про 
яструба і вирішив не шукати чашу, а під-
нятися туди, де било джерело.

Він видерся на вершину і знайшов 
джерело. Але що він побачив у воді? Там 
лежала величезна мертва змія, найотруй-
ніша у світі. Цар забув про свою спрагу. 
Він думав лише про вірного друга, який 
віддав своє життя за нього.

Цар спустився вниз, обережно підняв 
яструба і зі сльозами мовив: «Страшний 
урок я отримав сьогодні — нічого не роби 
у гніві».

Запитання для обговорення:

• Як ви гадаєте, що відчув Чингісхан, 
коли зрозумів, що накоїв?

• Чи можете ви навести приклад ситуа-
ції, коли людина у гніві зробила щось 
таке, про що потім пошкодувала?

2. Запропонуйте учням прочитати ін-
формацію «Як контролювати себе» та 
виконати Завдання 1 у Роздавальних 
матеріалах для учнів.

3. Запропонуйте 1–2 охочим зачитати те, 
що вони написали.

Підсумуйте: «Уміння опановувати себе у 
конфліктній ситуації допоможе владна-
ти її».

Міні-лекція «П’ять кроків розв’язання 
конфлікту» (вміння розв’язувати кон-
флікти)

1. Слово вчителя: «Уміння розв’язувати 
конфлікти — ознака зрілої особистості. 
Ви можете сказати, що й серед дорос-
лих багато тих, хто розв’язує свої про-
блеми погрозами, сварками чи кулака-
ми. Та це означає лише те, що не кожна 
доросла людина є зрілою особистістю. 
Ознайомтеся з алгоритмом конструк-
тивного розв’язання конфліктів, що 
складається з п’яти кроків».

2. Запропонуйте учням по черзі зачи-
тувати інформацію «5 кроків роз-
в’язання конфліктів» у Роздавальних 
матеріалах для учнів.

119

•	 Чому важливо, щоб обидві сторони з’ясували суть проблеми? 
(Якщо вони не можуть узгодити причину конфлікту, то навряд 
чи розв’яжуть його.)

Крок 1. Пояснити один одному суть 
проблеми, використовуючи  

«Я-повідомлення»

•	 Чому важливо спокійно вислухати іншу людину? (Так ви 
зможете краще зрозуміти суть проблеми.)

Крок 2. По черзі висловити свою позицію, 
не перебиваючи один одного і застосовуючи 

активне слухання.

•	 Чому важливо бути спокійним і ввічливим під час конфлікту? 
(Так ви зможете уникати конфліктогенів і запобігти ескалації 
конфлікту.)

Крок 3. Не обзиватися і не ображати 
один одного.

•	 Чому для розв’язання конфлікту важливо чимось поступитися 
в обмін на поступку іншої сторони? (Тому що не завжди можна 
знайти рішення, яке повністю задовольняє обидві сторони.)

Крок 4. Бути готовими до компромісу.

•	 Наведіть приклади способів чесного розв’язання конфліктів. 
(Покластися на удачу, наприклад зіграти камінь-ножиці-
папір, підкинути монетку; по черзі висловлювати аргументи; 
вибачитися.)

Крок 5. Намагатися знайти справедливе 
рішення.

П’ять кроків розв’язання конфліктів

Клас	6.	Тренінг	9
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Наведені нижче поради допоможуть 
опанувати себе і вгамувати гнів.

Установи попереджувальну
сигналізацію
• Уяви світлофор у своїй голові.
• Його червоне світло вмикатиметься 

тоді, коли треба зупинитись і подумати.
• Не забувай перевіряти свій світлофор 

у ситуаціях, що злять тебе.

Полічи до десяти (або далі)
• Починай глибоко дихати і повільно 

лічити про себе.
• Не провокуй співрозмовника, пока-

зуючи, що лічиш.
• Продовжуй слухати опонента.
• Дивися йому в очі.

Практикуй самопереконання
Іноді, щоб заспокоїтися, достатньо ска-

зати собі кілька слів:
«Це не впливає на мене...»
«Мені не треба з цим боротися».
«Я можу це владнати».
«Мені приємно, що я тримаю себе в ру-
ках».
Зміни позицію

Поглянь на ситуацію очима сторон-
нього спостерігача. Подумай:
• Чи варто гніватися через це?
• Чи справді ця людина хоче тобі 

зашкодити? (Ти ж, наприклад, не 
будеш сердитися на малюка за те, що 
він тебе штовхнув?)

• Чи є інший спосіб отримати те, що 
хочеш?

Вибери спосіб, як опанувати себе у наведених нижче ситуаціях та запи-
ши його.

Ситуація 1. Ти стоїш у черзі за квитком. Раптом до хлопця, що стоїть 
попереду тебе, підійшли знайомі, і він пропустив їх уперед.
Ситуація 2. Однокласник почав звинувачувати тебе в тому, чого ти 
не робив.

Ситуація 1:  
 

 

Ситуація 2:  
 

 

Як	контролювати	себе

Завдання 1
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3. Запропонуйте учням пояснити, що 
означають вислови:

• «Обговорювати проблему, а не людину».

• «Змінити позицію «Я — проти тебе» на 
позицію "Ми разом проти проблеми"».

Підсумуйте: «Уміння розв’язувати кон-
флікти — ознака зрілої особистості».

Робота у групах (відпрацювати навички 
розв’язання конфліктів)

1. Об’єднайте учнів у групи по троє. 

2. Завдання для груп:

• розрахуватися на перший-другий-
третій номери;

• перший і другий номери — учасники 
конфлікту, а третій — спостерігач;

• учасники обирають конфліктну ситуа-
цію (з тих, про які вони розповідали на 
початку уроку) і за допомогою п’яти 
кроків (Роздавальний матеріал для 
учнів) розігрують сценку розв’язання 
цього конфлікту;

• спостерігачі розповідають, чи вдало-
ся парі владнати конфлікт. Які поради 
вони використали?

Підсумуйте: «Для успішного розв’язання 
конфліктів важливо не лише знати, як це 
робити, а й практикувати».

Підсумкові завдання (набуті отримані 
знання)

1. Запропонуйте дітям написати на арку-
ші паперу:

• що їх найбільше злить;
• що вони зазвичай роблять, коли сер-

дяться;
• які вони знають способи вга му вати 

гнів і висловити свої почуття,  не роз-
палюючи конфлікту.

2. Продемонструйте відео.

http://autta.org.ua/ua/materials/
material/Krug-ili-kvadrat-/

Запитання для обговорення:

• У чому полягала суть конфлікту?
• Чому кожен із них бачив різне?
• Що означає вислів: «Щоб зрозуміти 

людину, треба взути її чоботи»? 

3. Запропонуйте дітям виконати Завдан-
ня 2 у Роздавальних матеріалах для учнів. 
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Поміркуйте, що означають вислови:
«Обговорювати проблему, а не людину». 
«Змінити позицію “Я — проти тебе” на позицію “Ми разом — проти про-
блеми”».

Розгляньте малюнок і дайте відповіді на запитання.
 • Чому хлопці не можуть дійти згоди?
 • Які конфліктогени вони використовують?
 • Як, на вашу думку, продовжиться конфлікт?
 • Як можна запобігти його ескалації?

Ні,  йолопе,   
це дев’ять!

Це шість!

Завдання 2
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Запитання для обговорення: 

• Чому хлопці не можуть дійти згоди? 
• Які конфліктогени вони використо-

вують? 
• Як, на вашу думку, продовжиться кон-

флікт? 
• Як можна запобігти його ескалації?

4. Зачитайте висновки:

• Конфліктогени розпалюють конфлікт і 
поглиблюють протистояння.

• Уміння опанувати себе в конфліктній 
ситуації допоможе владнати її.

• Уміння розв’язувати конфлікти є озна-
кою зрілої особистості.

5. Домашнє завдання (діти виконують за 
бажанням)

• Запропонуйте учням переглянути 
фільм режисера Ролана Бикова «Опу-
дало».

6. Завершення тренінгу (вправа на релак-
сацію).

• Слово вчителя: «Сядьте і розслабте-
ся. Заплющте очі. Уявіть перед собою 

чистий аркуш паперу, олівець, ґумку. 
Уявіть і намалюйте конфліктну ситу-
ацію, яку треба забути. Це може бути 
реальна картинка, символ. Подумки 
візьміть ґумку і витирайте послідовно 
з аркуша паперу весь конфлікт доти, 
доки з аркуша не зникне картинка. 
Розплющте очі». 

АБО

• Прочитайте японську притчу про са-
мурая.

Самурай прийшов до монаха школи 
Дзен із проханням пояснити відмінність 
між раєм і пеклом. Монах погодився, але 
сказав самураєві, що йому доведеться за-
чекати.

Самурай чекав годину, дві, три... цілий 
день. Він відчув себе приниженим, адже 
його змусили так довго чекати, не беручи 
до уваги його гідність.

У гніві він вихопив меча, щоб помсти-
тися. І тоді монах сказав: «Ось це і є пе-
кло». Самурай знітився й опустив меч. 
«А це — рай», — додав монах.

Клас	6.	Тренінг	9


