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ПЕРЕДМОВА

1 червня 2022 року в Міжнародний день захисту дітей
пройшла надзвичайно трепетна перформативна акція під назвою
«Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться». Вона відбулася
на честь вшанування пам’яті дітей, які стали жертвами війни росії
проти України. Порожні шкільні автобуси проїхалися центром
міста, натякаючи нам на те, що кілька сотень дітей вже, на жаль,
ніколи не повернуться за парти. Проте маємо ще сотні тисяч
інших дітей, які змогли вижити, але, ймовірно, отримали психічні
травми різного ступеня тяжкості.

Навчально-методичні рекомендації, які Ви зараз тримаєте в
руках, покликані допомогти підтримати цих дітей, заново
інтегрувати їх до освітнього процесу. Величезна кількість
внутрішньо переміщених сімей породжує чимало освітніх
викликів. Серед них – не тільки необхідність працювати з
травмованими війною школярами. Інший мовно-культурний
бекграунд дітей по-новому актуалізує питання ставлення до
іншості.

Саме ці чинники (травми війни та відмінні світоглядні
орієнтири) зумовили вибір тем, які ми пропонуємо: «Навчання
емпатії, сприйняття інакшості та поцінування різноманіття»,
«Навчання суперечливих питань» та «Психічне здоров’я і
психосоціальна підтримка дітей ВПО».

Працюючи з новоприбулими дітьми із прифронтових регіонів,
ми, перш за все, маємо керуватися принципом «не нашкодь».
Втрата домівок, близьких, пережитий досвід стрілянини та
бомбардувань – це ті чинники, які можуть спричинити в школярів
психічні травми. Розуміння того, як розпізнати ознаки таких
травм війни та в чому полягає перша психологічна допомога –
вкрай важливі аспекти нашої роботи із дітьми внутрішньо
переміщених осіб. Аби допомогти школярам, ми перш за все
маємо подбати про себе. Будь-яка інструкція для екстреної
ситуації перед польотом рекомендує спершу одягнути кисневу
маску на себе, і лише по тому зробити це для дитини. В іншому
випадку – ми ризикуємо втратити свідомість і нічим не допомогти
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дитині. Щось подібне стосується й психологічних аспектів
взаємодії з дітьми – якщо хочете їм допомогти, спершу навчіться
допомагати собі самим. Саме тому значна частина психологічного
модулю цих рекомендацій буде присвячена різноманітним
вправам про те, як захистити себе від психологічного вигорання й
стресу. Це надзвичайно важливе завдання для педагогів стало ще
значущішим в умовах воєнних подій.

Оскільки значна частина новоприбулих дітей проживала в
східно та південноукраїнських регіонах, вони можуть мати (проте
не обов’язково) інший мовно-культурний бекграунд. Це такі ж
українці. Їхні відмінні цінності свідчать лише про те, що наша
країна велика й надзвичайно різноманітна. Низка соціологічних
досліджень засвідчує, що населення західноукраїнських областей
(до яких часто прибувають постраждалі від війни громадяни)
почасти має більшу прихильність до традиційних цінностей. Це
може породжувати певні (хоча й не критичні) незручності. Саме
тому другий модуль рекомендації розповідатиме про те, як
виховувати культуру толерантності та емпатії до Іншого. Ця
проблематика важлива не лише для роботи з дітьми ВПО. Вона
має надзвичайне значення у виховному процесі закладу освіти
загалом. Адже якщо, наприклад, у школі існує проблема булінгу –
саме виховання належної культури емпатії дозволить її подолати.

Не менш важливий виклик для освітнього процесу в
багатокультурному середовищі – вміння належним чином
обговорювати суперечливі питання. Як ставитися до смертної
кари, евтаназії, вакцинації тощо. Ці та подібні їм суперечливі
питання часто замовчуються в стінах шкіл. Працюючи в умовах
надміру забюрократизованої вертикалі управління закладами
освіти, педагогічні працівники часто діють за принципом «менше
ініціативи – менше суперечливих тем – менше проблем».
Зрештою це призводить до того, що низка контроверсійних
проблем обговорюються учнями поза стінами школи, без
менторської підтримки і спрямовування досвідченіших дорослих.
Маємо пам’ятати, що в сучасному інформаційному й
глобалізованому світі ніщо не замовчується. Питання лише в
тому, як та за яких умов учні будуть обговорювати ті теми, які
бояться піднімати їхні вчителі та батьки. Отже, ми закликаємо вас
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не боятися складних тем для дискусії на уроках та пропонуємо
один із модулів на тему того, як краще це зробити. Звісно, що в
нас немає ідеальних рецептів. Але їх тут бути і не може. Проте,
перефразовуючи відомий вислів німецького воєнного стратега
Карла фон Клаузевіца, хоча жоден план не витримує
випробування реальністю, це не означає, що ми не повинні
планувати та готуватися. Належним чином підготовлена й
змодерована дискусія на складні теми допоможе учням і
ученицям послабити емоційну напругу навколо цих питань.

Насамкінець варто відзначити, що пропоновані у цих
рекомендаціях навчальні модулі стосуються не лише дітей ВПО.
Вони універсальні й спрямовані на модернізацію освітнього
процесу в межах НУШ. Тому, якщо у вашому класі немає дітей
ВПО – це не означає, що ці рекомендації вас не зацікавлять.

Автори й авторки, редактори й редакторки підготовлених
матеріалів – досвідчені експерти й експерти у своїх галузях.
Ольга Іванова – дипломована психологиня. Вона має
безпосередній досвід роботи у сфері реабілітації дітей із
травмованою психікою. Наталя Кідалова окрім того, що є
надзвичайно досвідченою педагогинею зі значним досвідом
роботи та переможницею Премії Global Teacher Prize
Ukraine-2019, віднедавна сама стала внутрішньо переміщеною
особою. В’ячеслав Долід вже багато років працює над
модернізацією української післядипломної освіти та створенням
якісного середовища підвищення кваліфікації вчителів.

Формуючи текст цих рекомендацій, автори й авторки
намагалися бути максимально лаконічними та конкретними. Тому
ви не знайдете тут великих і вже традиційно для вітчизняної
педагогіки нудних теоретичних текстів, відірваних від реальності.
Ми підібрали лише прикладні практичні поради, які, дуже
сподіваємося, стануть вам у нагоді.

Автор передмови –
Петро Долганов
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РОЗДІЛ 1.
НАВЧАННЯ ЕМПАТІЇ, СПРИЙНЯТТЯ ІНАКШОСТІ ТА
ПОЦІНУВАННЯ РІЗНОМАНІТТЯ: ЯК НАЛАГОДИТИ

ЕФЕКТИВНУ КОМУНІКАЦІЮ ТА ВЗАЄМОДІЮ

Чому емпатія, сприйняття інакшості й поцінування
різноманіття важливі та як їх розвивати на практиці? Як
інклюзивний розвиток і інклюзивна культура сприяють
порозумінню між людьми з відмінним мовно-культурним та
етнокультурним бекграундом? Управління інклюзивним класом,
дружнім до кожної дитини.

Чому емпатія, сприйняття інакшості та поцінування
різноманіття важливі?

Емпатія має стійкий позитивний зв’язок із задоволеністю
життям, зокрема емпатичні люди швидше за інших досягають
особистого благополуччя1. Емоційний інтелект, складовою якого є
емпатія, неабияк впливає на досягнення успіху в особистому та
професійному житті2 особистості.

Що більше людина схильна до емпатії, то більше задоволена
своїм життям. Навпаки, людина з низьким рівнем емпатії
характеризується низьким рівнем задоволеності як собою, так і
оточуючими3. Людина, яка не лише знає як контролювати свої
емоції, а й уміє це робити сама, більш задоволена життям,
відзначається врівноваженістю, розуміє оточуючих та
співпереживає їм, вибудовуючи позитивні стосунки з ними.

Емпатія позитивно впливає на творчість. Думки про інших,
уявлення їхніх потреб і почуттів допомагають генерувати ідеї та
обирати з-поміж них найкращі. Учені доводять, що увага до

3 Morelli, S. A., Lieberman, M.D., Zaki, J. (2015). The Emerging Study of Positive
Empathy. Social and Personality Psychology Compass. 9 (2), 57–68.

2 Sariçam, H., Çelik, İ., Yurtseven, L. (2015). The Relationship between Emotional
Intelligence, Hope and Life Satisfaction in Preschool Preserves Teacher. The
International Journal of Research in Teacher Education, 5, 1–9.

1 Tkach, C. T. (2006). Unlocking the treasury of human kindness: Enduring
improvements in mood, happiness, and self-evaluations (Doctoral dissertation,
University of California, Riverside). Dissertation Abstracts International, 67, 603.
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оточуючих покращує як процес, так і результат творчості,
демонструючи приклади зв’язку інновацій із зосередженістю на
потребах інших. Цьому сприяє «перспективне сприйняття»,
усвідомлене бажання зрозуміти, що потрібно іншим, адже чим
ширше коло людей, з якими спілкується та взаємодіє людина, тим
різноманітніші її погляди, позиції, досвід, тим більше нових ідей
продукується в такому середовищі. Просоціальна мотивація,
вміння зрозуміти думки й позиції інших, бажання допомогти їм
спонукають людину до появи нових ідей, заохочують до
творчості3.

Як формувати вміння конструктивно керувати емоціями в
школі?

1. Поміркуйте, які завдання можна підібрати для формування
предметних компетентностей та вміння керувати емоціями.
Наприклад, на уроці української мови з теми «Вставні слова,
словосполучення, речення» дітям можна запропонувати скласти й
розіграти короткі діалоги з використанням вставних конструкцій,
що виражають емоційну оцінку зображуваного.

2. Під час рефлексії будь-якої діяльності, як-от індивідуальної,
парної, групової, доречно використати такі запитання для
обговорення:

o Про почуття й емоції: Що ви відчуваєте, завершивши
роботу над вправою? А як почувалися на початку роботи?
Наскільки змінилися ваші відчуття впродовж спільної
діяльності? Який момент був найбільш емоційним? Як ви
почувалися, коли потрібно було зробити вибір?, Які емоції
викликають у вас прийняті рішення / результати роботи?;

o Про процес навчання: З якими труднощами ви зіткнулися
у процесі роботи над вправою?, Як ви досягли згоди?, Як
приймали рішення?;

o Про зв’язок навчального процесу із реальним життям: Що
нового ви навчилися?, Що нового ви дізналися про себе?, Який
зв’язок із власним досвідом ви помітили?, Як будете діяти в
подібних ситуаціях у майбутньому?.
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Обговорення важливо розпочинати з емоційної сфери, адже це
не лише спонукає постійно ставити собі запитання «Що я
відчуваю зараз?», а й допомагає зрозуміти власні емоції.

3. Щоб уникнути «емоційної короткозорості» (зосередженості
на власних відчуттях) чи «емоційної далекозорості»
(акцентуванні на емоціях інших людей), навчайте дітей проявляти
емоції «екологічно», тобто безпечно для себе та інших.
Пояснюйте учням / ученицям, що вони можуть відчувати будь-які
емоції, важливо тільки запитати себе: «Що спонукало до такого
стану?». Наприклад, можна виготовити й розвісити у класі
оголошення, яке розпочинається словами «Коли я гніваюсь, то
можу…». Нижче запропонувати варіантами дій (у вигляді
відривних відповідей), які дитина може обрати для того, аби
впоратися зі своїм гнівом4.

Як розвивати емпатію, сприйняття інакшості та
поцінування різноманіття?

Емпатія – це здатність розуміти почуття, думки й переконання
іншої людини; уміння ніби втиснути себе в «межі» чужої думки,
позиції, ситуації без оціночних суджень.

Сприйняття інакшості – це усвідомлене бачення та прийняття
інших поглядів і думок без оцінювання, висловлення згоди чи
схвалення.

Поцінування різноманіття – це визнання того, що кожна
людина може бути «іншою» й обирати власні погляди,
переконання та думки, відмінні від ваших; прагнення
налагоджувати діалог з «іншими», виявлення почуття поваги до
чужих думок та поглядів за умови, якщо вони не порушують прав
і свобод інших.

Розроблена Радою Європи Модель компетентностей для
культури демократії пропонує такий перелік основних

4 Марковська, М. (2021). Навчити дитину розуміти емоції. Як працюють 12
практик ресурсної скрині від Смарт освіти і Світлани Ройз. Платформа «Нова
українська школа». URL:
https://nus.org.ua/articles/navchyty-dytynu-rozumity-emotsiyi-yak-pratsyuyut-12-pr
aktyk-resursnoyi-skryni-vid-smart-osvity-i-svitlany-rojz/.
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дескрипторів (описів поведінки), що допоможуть визначити
ступінь вияву емпатії:

Учень / учениця:
o зрозуміє, коли інша людина потребує допомоги;
o висловлює співчуття щодо неприємних речей, які

зауважив / зауважила в житті інших людей;
o намагається краще зрозуміти своїх друзів, уявляючи, як, на

їхню думку, може бути представлена та чи інша ситуація;
o звертає увагу на почуття інших людей у процесі ухвалення

відповідальних рішень;
o проявляє радість чи сум, коли думає про людей з інших

країн;
o точно визначає почуття інших людей, навіть тоді, коли

вони не хочуть демонструвати їх5.
Інакшість – це важливий ресурс для освіти. Відповідно маємо

вчити учнів та вчитися самі не тільки використовувати різницю
між досвідами, а й інтегрувати різні досвіди у спільноту.

Пропонуємо кілька ідей, як це можна зробити:
1. Аби навчити дитину цінувати різноманітність, запропонуйте

їй поміркувати над тим, у чому вона унікальна, та зобразити
візуально свою суперсилу. Створіть із запропонованих дітьми
зображень спільний колаж «Суперсила класу» та розмістіть його
на видному місці.

2. Якщо у вашому класі з’явилися новоприбулі учні, залучіть їх
до спільного створення нової (нових) традиції (традицій) або
оновлення класних правил, що сприятимуть спілкуванню та
взаємодії, спільному ухваленню рішень, допоможуть учням
відчути приналежність до спільноти. Також можна разом
створити символ (гасло, девіз) класу, обкладинку для групи класу
в інстаграмі, фейсбуці чи на навчальній платформі. Це допоможе
«новеньким» відчути себе частиною колективу, налагодити
емоційний зв’язок у класі.

5 Рамка компетентностей для культури демократії: в 3 т. Т. 2. Дескриптори
компетентностей для культури демократії. Рада Європи, Європейський центр
імені Верґеланда, 2018.

10



3. Пам’ятаємо, що під час навчання у період карантину нерідко
спостерігалася значна різниця у навчальному досвіді дітей (хтось
виконував завдання у вайбері, а комусь читалися повноцінні
синхронні онлайн-уроки; хтось мав доступ до інтернету, а хтось –
ні; діти із розвиненими навичками автономного навчання були
успішнішими за тих, кому не вистачало вмінь навчатися
самостійно тощо). Нині ця тенденція знову на часі, але до
відмінностей у навчальному досвіду додається ще й різниця
життєвого досвіду під час війни. Щоб подолати цей розрив, слід
передусім зосередитися на тому, що дитина опанувала за цей час
(нові навички, особисті відкриття тощо). Зроблений акцент на
життєві компетентності (замість предметних) може стати
своєрідним «містком» повернення до повноцінного життя, а отже,
і навчання.

4. Поєднуйте пропозиції кількох учнів / учениць із різним
навчальним досвідом або досвідом проживання у час війни, щоб
стимулювати спільну творчість думки. Надавайте перевагу
спільним думкам, процес пошуку та прийняття рішень
фасилітуйте таким чином, щоб рішення, спільно ухвалені дітьми,
стали результатом їхньої спільної праці.

5. Використовуйте спільний досвід, зокрема досвід творення та
проживання нових смислів, нової міфології, мемів, символічних
фраз, нового культурного простору, спогади та емоції, що були
сформовані під час війни. У кожного свій індивідуальний досвід
(наприклад, в учителя зі Львова й учениці з Мелітополя), але всі з
однаковим трепетом у душі дивилися відео, в якому з вікна
будинку на тимчасово окупованій території лунає пісня «Червона
калина», милувалися новими «воєнними» марками Укрпошти,
захоплювалися звірятком Бавовнятком та ін.

6. Згадуючи пережиті емоції, можна провести урок української
мови, зокрема обговорити фонетичні особливості м’яких
приголосних або, якщо це урок розвитку мовлення, присвятити
його складанню діалогів з оновленими привітаннями українців
(«Доброго вечора, ми з України!», «Як ти? Сподіваюсь, ти у
безпеці?»), які стали новими мовними нормами у спілкуванні. Це
допоможе зрозуміти динамічність української мови, яка
змінюється, віддзеркалюючи зміни у суспільстві.
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7. На уроці образотворчого мистецтва можна створити
листівку або макет марки з новим сюжетом.

8. На уроках літератури та історії діти разом із сучасними
героями також можуть проживати різні досвіди й переживати
різні емоції, що є неабияким шансом для розвитку сприйняття
інакшості, поцінування різноманіття та емпатії, наприклад:

o Разом з учнями / ученицями придумайте систему для
позначення їхніх почуттів (розвеселило, розлютило, засмутило,
налякало, збентежило, захопило, надихнуло). Це можуть бути
кольорові піктограми, емодзі тощо. Домовтеся, що під час
читання вони робитимуть позначки свого емоційного стану.

o Під час обговорення прочитаного формулюйте запитання,
які стосуються емоційної сфери учнів, зокрема:

– Які емоції відчував / відчувала герой / героїня під час…?
– Які емоції відчував / відчувала особисто ти?
– Якби ти був / була на його / її місці, який би вибір

зробив / зробила?
– Кому з героїв твору ти найбільше співчуваєш? Чому?
– До кого відчуваєш злість / відразу? Чому?
– За кого ти найбільше радієш? Чому?
– Чи змінювалися твої почуття до героїв під час читання?

Чому?
– Що б ти порадив / порадила герою / героїні під час …?
– Який учинок героя / героїні, на твою думку, міг змінити

перебіг подій?

Як налагодити ефективну комунікацію, участь та
взаємодію?

Етнокультурне середовище має неабиякий вплив на життя
людини, адже продукує як конструктивні цінності й сенси, так і
деструктивні, тобто є джерелом більшості стереотипів та
упереджень. Етнокультурне середовище (у поєднанні з
навколишньою дійсністю) визначає не тільки розвиток дітей, а й
суттєво впливає на участь сім’ї в освітньому процесі. Залучаючи
родини учнів до планування спільної діяльності та обговорення її
перебігу, ми отримуємо цінний досвід участі та
співвідповідальності. Однак часто співпраця між школою та
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сім’ями учнів є формальною, зокрема зводиться до надання даних
про дитину та умови її безпечного перебування в закладі. Таке
спілкування часто не має конструктивного характеру.

Для налагодження ефективної комунікації пропонуємо
скористатися наведеними нижче порадами.

Щоб сформувати довіру та відкритість у стосунках:
o Позбудьтеся стереотипів. Часто люди намагаються

скласти враження про іншу людину, скориставшись уже відомими
стереотипами, узагальненнями чи минулим досвідом.
Сприймайте кожну людину як особистість, а не як
представника / представницю певної групи. Не узагальнюйте, не
спирайтесь лише на те, що вам відомо із засобів масової
інформації чи соціальних мереж. Докладіть максимум зусиль,
щоб дізнатися про людину якомога більше.

o Оперуйте фактами, а не оціночними судженнями.
Наприклад: «Це родина внутрішньо переміщених осіб» (факт) і
«Вони не є патріотами своєї Батьківщини, бо втекли зі свого
міста, а не стали на його захист» (судження).

o Застосовуйте техніки активного слухання. Не
перебивайте, підтримуйте невербальний контакт, подавайте
співрозмовникові / співрозмовниці сигнали, що ви уважно
його / її слухаєте та намагаєтеся зрозуміти; відмовтеся від
критики, негативних суджень і настанов.

o Ставте «відкриті» запитання. Наприклад, обговорюючи
з батьками плани на найближчі вихідні, замість твердження «Діти
запропонували влаштувати в інстаграмі благодійний ярмарок із
продажу своїх робіт. Чи погоджуєтеся ви з цим?» краще сказати
«Діти запропонували влаштувати в інстаграмі благодійний
ярмарок із продажу своїх робіт. Що ви думаєте з приводу цього?».

o Будьте гнучкими й креативними. Вислуховуйте думки
інших та використовуйте їх як ресурс для покращення діяльності.

o Подавайте інформацію у позитивному форматі.
Використовуйте лише позитивні формулювання та теми, що
містять потенціал для взаємодії.

o Дотримуйтеся принципу «не нашкодь». Будьте уважні до
формулювань та змісту оприлюдненої інформації.
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Щоб налагодити ефективну комунікацію з родинами, які
постраждали під час війни:

o Створіть опитування для батьків та дітей щодо їхніх
потреб та очікувань від школи та навчання. Проаналізуйте
отримані відповіді на наявність ідей, які можуть вплинути на
якість освітнього процесу. Особливу увагу зверніть на ті аспекти,
що потенційно підвищуватимуть якість освіти, а також на ті
моменти, що знижуватимуть ефективність освітнього процесу.
Означена інформація дозволить вам спланувати свою діяльність
та сприятиме розвитку інклюзивної культури в класі.

o Заплануйте такі види діяльності, що дозволять сім’ям
обмінюватися життєвим досвідом, культурними традиціями та
звичаями, поглядами на виховання дітей (але не змушуйте робити
це директивно, з примусу). Допомагайте інтегруватися у нове
середовище через спільну діяльність. Це може бути Клуб смачних
сніданків, де люди готуватимуть разом, або Клуб локального
туризму, що пропонуватиме прогулянки цікавими маршрутами
населеним пунктом із короткими екскурсіями.

o Освітній процес має бути зрозумілим і «видимим» для
батьків. Особисто інформуйте їх про освітній процес загалом та
участь їхніх дітей у ньому зокрема, про їхні вміння та навички.
Корисними будуть персоналізовані підбірки матеріалів для
самостійного опрацювання, а також поради стосовно того, як
батьки можуть використати їх разом із дітьми. Наприклад, можна
запропонувати цікаві матеріали про населений пункт, перелік
подій та волонтерських ініціатив, до яких варто долучитися у
найближчі вихідні.

o Інформуючи батьків про події в школі / класі, не просто
повідомляйте факти, що стосуються освітнього процесу чи
безпеки дітей, а пояснюйте результати прийнятих рішень.

Як управляти інклюзивним, дружнім до кожної дитини
класом?

Заклади освіти є мікромоделлю суспільства. Саме вони
створюють умови для життя дитини поза сім’єю, сприяють
розвитку соціальної комунікації, навчають взаємодії та
партнерства. Інклюзивні підходи в освіті забезпечують кращу
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якість освіти для всіх дітей, адже допомагають сприймати та
позитивно використовувати різноманітність у спільнотах.

Інклюзивна культура – це об’єднання різних дітей у класі та
надання всім однакових умов для розвитку. Систематичні
інклюзивні практики сприяють протидії дискримінації на рівні
ставлень.

У Державному стандарті базової середньої освіти серед
ціннісних орієнтирів, на яких ґрунтується реалізація мети базової
середньої освіти, наголошується на створенні освітнього
середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри без будь-яких
форм дискримінації всіх учасників освітнього процесу1.

Пам’ятайте, що школа – це місце реалізації права на освіту всіх
дітей, незалежно від статі, стану здоров’я, етнічного або
соціального походження, мови, релігії, політичних або ж інших
переконань.

Інклюзивна культура сприяє порозумінню між усіма людьми,
зокрема з відмінним мовно-культурним та етнокультурним
бекграундом.

Як на практиці зробити освітнє середовище інклюзивним:
o Зважаючи на те, що діти, які постраждали під час війни,

втратили домівки (а деякі з них – фізично, у прямому значенні
цього слова), намагайтеся оформити класні кімнати таким чином,
щоб освітнє середовище нагадувало учням / ученицям їхній дім
чи школу, яку вони відвідували раніше. Завдяки цьому вони
почуватимуться впевненіше й спокійніше. Наприклад, можна
створити стіну захоплень, попросивши кожного учня розмістити
на ній те, що символізує його хобі та приносить йому
задоволення. Це сприятиме формуванню в дітей думки про те, що
«всі – різні, усі – важливі».

o Щоб зробити освітнє середовище таким, що надихає та
навчання, передбачте ресурси та матеріали для всіх дітей,
незалежно від віку, статі, здібностей, стилю навчання чи
походження.

o У візуальному оформленні приміщення дотримуйтеся
балансу між навчальними матеріалами, відібраними вами як
учителем для унаочнення освітнього процесу, та результатами
творчості дітей.
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o Дотримуйтеся встановлених правил (наприклад, заняття в
класі офлайн або онлайн-уроки на цифровій платформі; правила,
що сприяють взаємодії; звичаї класу), які допоможуть дітям
швидко інтегруватися в навчальну діяльність. Бажано не тільки
ознайомити учнів / учениць із правилами та розпорядком дня, а й
залучити їх до створення / перегляду цих правил.

o Заохочуйте всіх без дітей до участі в організаційній
діяльності. Завдяки цьому вони навчатимуться
(спів)відповідальності та відчуватимуть свою значимість. Ви
можете змінювати ролі та сфери відповідальності, щоб кожна
дитина спробувала свої сили у різних напрямах діяльності.

o Пам’ятаючи про те, що діти найкраще вчаться, якщо
освітня діяльність базується на реальному життєвому досвіді,
коли вони могли б ефективно застосовувати набуті
компетентності, інтегруйте в уроки локальні приклади, адже це
дозволить учням / ученицям більше дізнатися про місцевість /
громаду / уклад життя.

o Перегляньте навчальні стратегії та зміст матеріалів. Стрес і
травматичний досвід впливають не тільки на психіку людини, а й
на її когнітивні здібності (люди потребують більше часу на
виконання здавалося б звичних речей, уповільнюються, гірше
запам’ятовують, швидко втомлюються, не можуть зосередитися).

Підбираючи навчальний матеріал та плануючи види
діяльності, керуйтеся такими принципами:

o Less is more («менше означає більше») – спрощуйте до
мінімуму матеріал, який діти мають засвоїти;

o Keep it short and simple («роби коротше і простіше») –
структуруйте матеріал у короткі тематичні блоки-цеглинки (відео,
аудіо, презентації, тексти, чек-листи, різноманітні завдання,
інструкції та ін.). Учні та учениці мають розуміти, що вони
роблять, як це зробити, і найголовніше – навіщо вони це роблять.

Групові форми навчання. Як інтерактивні методи навчання
впливають на групову динаміку? Як кооперативне навчання
розвиває партнерство заради досягнення мети,
(спів)відповідальність і впевненість.
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Клас як соціальна група6 може запропонувати кожній дитині
неабиякі переваги порівняно з перебуванням її наодинці,
передусім емоційну підтримку, спілкування та допомогу, які
згодом можуть перерости в дружбу, в нові інтереси та нові
навички, підвищення самоповаги. Однак входження в групу
потребує чимало часових затрат, моральних зусиль та особистих
ресурсів7. Засобом формування емпатії та поцінування
різноманіття є інтерактивні методи та групові форми навчання.

Як інтерактивні методи навчання впливають на групову
динаміку?

o Кожна дитина залучається до активної комунікації,
групової роботи та взаємодії з усіма учнями / ученицями у
процесі навчання, що не тільки сприяє реалізації навчальної мети,
а й знайомству, співпраці в класі.

o Результат конструюється спільними зусиллями – кожна
дитина може висловлювати власну думку і рефлектувати,
покладаючись на свій досвід, саме це допомагає
учням / ученицям відчути приналежність до групи.

o Різноманітність форм роботи (індивідуальна, парна,
групова) допомагають дітям у досягненні спільних результатів та
відчутті успіху.

o Різноманітність і варіативність видів діяльності
допомагає активізувати учнів / учениць із різними стилями
навчання та типами інтелекту (за теорією множинного інтелекту
Гарднера), це робить групу багатогранною.

Використання інтерактивних методів роботи допомагає
створити умови для залучення всіх без винятку дітей до процесу
навчання в атмосфері співпраці та взаємодії, що позитивно
впливає на групову динаміку класу. Співвідповідальність за
процес викликає в кожної дитини відчуття упевненості,
захищеності, успішності та власної значущості.

7 Group motivation: social psychological perspectives. Hogg, Michael A., 1954,
Abrams, Dominic, 1958. New York: Harvester Wheatsheaf.
1993. ISBN 0745012396. OCLC 28963933.

6 Forsyth, D. R. (2006). Group dynamics. Belmont, CA: Wadsworth.
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Постійний взаємозв’язок інтерактивних методів навчання
(рольова гра, аналіз кейсів, проблемні ситуації тощо) із життям,
застосування у повсякденні компетентностей зміцнює класний
колектив як соціальну групу.

Як кооперативне навчання розвиває партнерство заради
досягнення мети, (спів)відповідальність і впевненість?

Використовуючи в освітній діяльності стратегії
кооперативного навчання, пам’ятайте, що це – не лише робота в
групах.

Плануючи активність, дотримуйтеся таких основних принципів
кооперативного навчання (за Спенсером Каганом8):

o Забезпечте рівні можливості для участі кожної дитини.
Структуруйте процес таким чином, щоб усі діти були учасниками
спільної діяльності. Переконайтеся, що обсяг навчальних вправ та
ресурсів достатній для забезпечення рівного доступу.

o Перевірте, чи передбачено індивідуальну відповідальність.
Наприклад, дітям у групах надаються (як варіант – обираються
ними) кооперативні ролі (лідера, генератора ідей, спостерігача за
часом, спікера та ін.), що стосуються цільових компетентностей і
очікуваних результатів навчання.

o Забезпечте позитивну взаємозалежність, коли успіх однієї
людини є частиною успіху інших. Наприклад, виконуючи вправу
й застосовуючи метод «ажурної пилки», діти одночасно
працюють із різними частинами матеріалу, а отже, досягти
поставлених цілей можуть лише  разом, спільними зусиллями.

o Переконайтеся, що запланована вами активність дозволяє
всій групі бути активною одночасно. Порівняйте: впродовж 30 хв
роботи в класі кожна дитина має 1 хв для власного висловлення,
та ж дитина під час роботи в парі матиме 15 хв, а в ході роботи в
групі, наприклад, із чотирьох осіб, – 7 хв. Отже, робота в парі й
групі суттєво збільшує час для участі9.

9 TASKs, Ференц Арато, Йозеф Губер, Ільдіко Лазар, Паскаль Момпуа-Гайяр,
2018

8 Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Learning together and alone.
Cooperative, competitive and individualistic learning (5th ed.). Boston, MA: Allyn
& Bacon.
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Систематичне застосування стратегій кооперативного навчання
не лише зменшує академічні прогалини між учнями / ученицями,
а й сприяє рівності у навчанні, спонукає до досягнень, покращує
відносини всередині класного колективу.

Стратегії формувального оцінювання. Як зворотний зв’язок
сприяє створенню умов для розвитку та допомагає дітям
активно долучатися до освітнього процесу? Як інтегрувати
зворотний зв’язок у навчальну діяльність?

Як зворотний зв’язок сприяє створенню умов для розвитку
та допомагає дітям активно долучатися до освітнього
процесу?

Плануючи оцінювання, пам’ятайте, що головна його мета – не
проконтролювати кожен крок учня, виставивши в кінці уроку бал
за роботу, а передусім сформувати позитивну самооцінку для
подальшого навчального поступу. Скоротіть бальне оцінювання.
Для успішної інтеграції дітей внутрішньо переміщених осіб
надайте перевагу формувальному оцінюванню ДЛЯ навчання.
Разом з оцінюванням учителем / учителькою практикуйте
постійне активне залучення учнів / учениць завдяки
самооцінюванню та взаємооцінюванню.

Зворотний зв’язок – це інструмент формувального оцінювання,
що передбачає обмін інформацією між учнем / ученицею і
вчителем / вчителькою або між учнями / ученицями стосовно
їхніх навчальних досягнень у межах визначених цілей і завдань.

Щоб зворотний зв’язок був ефективним і дійсно допомагав у
навчанні, важливо пам’ятати про такі три моменти:

1. Форма. Зворотний зв’язок може бути як в усній, так і
письмовій формах. Проте навіть під час дистанційного навчання,
зважаючи на те, що мова нашого тіла, рухи, погляд й інтонація –
це 80% усієї інформації, що надходить від нас до
співрозмовника / співрозмовниці, доцільними і ефективними в
роботі будуть короткі відео, які можна надсилати дітям.

2. Структура. Конструктивний зворотний зв’язок включає такі
три кроки:

1) опишіть те, що вдалося в роботі, наведіть конкретні
приклади. Наприклад, фраза «Твоя відповідь була правильною» є
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загальною; краще сказати: «Свою відповідь ти проілюстрував
доречними прикладами з реального життя, історії, художніх
творів».

2) зверніть увагу на «слабкі» місця, над якими варто
попрацювати додатково, та як це краще зробити, наприклад:
«Наступного разу зверни увагу на джерела інформації, які ти
використовуєш у роботі. Перевір, хто автор означеного
матеріалу, чи зареєстроване видання у державному реєстрі
засобів масової інформації; скористайся сервісом web.archive.org,
щоб переглянути історію сайту та перевірити його репутацію»;
за потреби надайте індивідуальні поради стосовно того, що
можна покращити й, головне, як це зробити.

3) завершіть зворотний зв’язок мотивацією до наступної дії та
розвитку.

Між трьома частинами має бути баланс, зокрема недоречно
виокремлювати один позитивний аспект і десять негативних.

3. Правила надання зворотного зв’язку:
o домовтеся про час і форму зворотного зв’язку (письмово,

відео, аудіо), а також про те, на якій навчальній платформі під час
дистанційного навчання будете працювати;

o говоріть про конкретну дію, про те, що ви спостерігали; не
узагальнюйте, уникайте слова «знову», навіть якщо це
повторювана дія; наводьте конкретні приклади;

o систематично використовуйте позитивний зворотний
зв’язок для надання порад і підтримки, адже він неабияк
впливає на якість освітнього середовища, як і методи, що
застосовуються вами.

Зворотний зв’язок як різновид формувального оцінювання
потребує системності, зокрема він має бути у повсякденній
шкільній практиці, інакше швидко зведеться до формальності.
Створюйте для дітей простір можливостей (як офлайн, так і
онлайн), де вони зможуть бути співвідповідальними як за процес
навчання, так і за оцінювання, адже саме це формує в
учнів / учениць відповідальність, навички самонавчання,
саморегуляції, самоконтролю та самоосвіти.

Відповідно до цілей та результатів діяльності використовуйте
різні техніки зворотного зв’язку.
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Розвиток громадянських компетентностей на прикладі
різних предметів: дієві рецепти та ідеї для створення нових
ідей.

Для успішної інтеграції дітей внутрішньо переміщених осіб
важливо приділяти увагу розвитку громадянських
компетентностей у процесі викладання усіх шкільних предметів,
адже це допомагає учням / ученицям відчути себе повноцінними
членами спільноти, ефективно взаємодіяти з оточуючими,
поважаючи їхні відмінності та права, брати участь у прийнятті
рішень.

Як розвивати громадянські компетентності у процесі
викладання різних предметів?

1. Використовуйте апробовані вправи з Тулбоксу10,
підготовленому вчителями й для вчителів у межах Програми
підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», що
реалізується Європейським центром імені Вергеланда. Тулбокс
– це збірка вправ і матеріалів для формування й оцінки
громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в
межах позаурочної й позашкільної програм. Скористайтеся
пошуком, застосовуючи фільтри (предмет, клас, ключові складові
громадянські компетентності тощо), щоб знайти вправу для
вашого уроку.

2. Модифікуйте та адаптуйте наявні в Тулбоксі вправи
відповідно до цілей вашого уроку, потреб і можливостей
конкретного класу.

3. Створюйте власні вправи, використовуючи наведений нижче
алгоритм:

Крок 1. Проаналізуйте навчальну програму з предмета,
позначте теми, в які можна природно інтегрувати діяльність щодо
розвитку громадянських компетентностей.

10 Тулбокс для вчителів. Програма підтримки освітніх реформ в Україні
«Демократична школа. URL:
https://www.schools-for-democracy.org/onlain-resursy/toolbox.
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Крок 2. Сформулюйте конкретні очікувані результати
предметної сфери та розвитку громадянських компетентностей у
процесі такої діяльності.

Крок 3. Сплануйте активність, надаючи перевагу
використанню інтерактивних методів та стратегій кооперативного
навчання. Під час онлайн-навчання одним із найбільших викликів
є брак взаємодії між учнями / ученицями. Зважаючи на це,
надавайте перевагу сервісам, що уможливлюють спільну роботу,
роботу в групах, парах. Пам’ятайте, що час – один із
найважливіших ресурсів, тому будьте реалістами та намагайтеся
використовувати його доцільно. Наприклад, якщо передбачається,
що діти працюватимуть у групах, додайте кілька хвилин для того,
щоб об’єднати дітей у такі групи.

Крок 4. Продумайте доцільність створення коротких та чітких
інструкцій для дітей, додатків у вигляді текстів і візуалізації до
кожного етапу вправи (це зекономить час на кількаразові
пояснення та/або повторення).

Крок 5. Продумайте та підготуйте матеріали, необхідні для
проведення певних видів активності. Під час вибору навчальних
платформ, сервісів та інструментів зверніть увагу на їхню
безпечність, доступність та функціональність. Важливо, щоб і ви
як учитель / учителька, і діти були ознайомлені з означеними
ресурсами та мали навички користування ними.

Крок 6. Поміркуйте, як ви з’ясуєте, що діти досягли
запланованих вами очікуваних результатів та які інструменти
допоможуть вам у цьому (спостереження, чек-листи, зворотний
зв’язок тощо).
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РОЗДІЛ 2.
НАВЧАННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ПИТАНЬ: ЯК НЕ СТАТИ

ЧАСТИНОЮ СУПЕРЕЧКИ?

Що таке суперечливі питання? Навіщо викладати суперечливі
питання? Стримування ризику. Навчання суперечливих питань:
досвід учителів. Стратегія демістифікації.

Сьогодні з упевненістю можна стверджувати, що майбутнє
сучасної молоді опинилося під загрозою. На жаль, причиною
цього є повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Зважаючи на це, молодим людям доведеться приймати складні
рішення щодо широкого кола неоднозначних і суперечливих
питань, що нині стоять перед суспільством та без сумніву
виникатимуть після нашої перемоги. Зокрема, їм доведеться
долучатися до обговорення суперечливих питань, бути здатними
до інновацій, прагнути до всебічного та гармонійного розвитку, а
також бути не просто громадянами, а й патріотами своєї країни.

Важлива роль в означеному процесі належить саме вчителю,
адже безпосередньо від його майстерності залежать успіхи учнів
у навчанні. Звісно, освітяни не можуть та й не зобов’язані знати
відповіді на всі запитання, однак розробка ефективних підходів
до обговорення суперечливих питань дозволить педагогам
переосмислити власні погляди на різноманітні сучасні підходи в
навчанні та спільно із здобувачами освіти глибше зануритися у
вивчення найрізноманітніших проблем.

Незважаючи на необхідність навчання суперечливих суспільно
важливих питань, більшість учителів намагаються уникати
подібних тем. Це зумовлено певними причинами. По-перше,
суперечливі питання є потенційно конфліктними, що спричиняє
уникання вчителями педагогічно небезпечних зон. По-друге,
педагоги можуть відчувати певний дискомфорт у процесі
навчання суперечливих питань, зокрема, якщо вони не є
експертами в тій чи іншій галузі. По-третє, вчителі можуть бути
стурбовані тривалістю обговорення суперечливих питань, що в
результаті може спричинити відставання від навчальної програми.
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По-четверте, стандартизація та значна забюрократизованість
освіти, звісно, не спонукають учителів виходити за рамки
навчальних програм, як і у випадку суперечливих питань.
Зрештою, по-п’яте, педагоги знаходяться під пильним і часто
непрофесійним контролем, адже порушуючи будь-яку
суперечливу проблему, можуть бути звинувачені в упередженості
чи прихованих політичних мотивах11.

Незважаючи на означені перешкоди в навчанні суперечливих
питань, безумовним є той факт, що цінність освіти дедалі більше
визначається її орієнтованістю на майбутнє. Окрім того, існує
переконання, що якісна освіта – це передусім «глобальна освіта»,
в рамках якої учні навчаються встановлювати зв’язки та
взаємозалежності, критично осмислювати суспільно важливі
проблеми, приймати зважені рішення.

Що таке суперечливі питання?
На сьогодні немає узгодженого визначення терміна

«суперечливі питання». У запропонованих методичних
рекомендаціях вони окреслюються як такі, що:

o викликають сильні почуття та емоції;
o впливають на соціальний, культурний, економічний та

екологічний контекст життя людей;
o стосуються цінностей, переконань і можуть різнити

погляди окремих осіб, громад та суспільства загалом;
o зазвичай складні, без однозначних відповідей, на які люди

досить часто мають усталену точку зору, сформовану на основі
власного досвіду, світогляду та цінностей;

o виникають у різних масштабах, впливаючи на місцеві,
національні та глобальні спільноти;

o передбачають широкий спектр тем, зокрема щодо прав
людини, гендерної справедливості, міграції, зміни клімату тощо;

o можуть змінюватися залежно від місця та часу та можуть
бути як застарілими, так і зовсім новими. Наприклад, проблема,

11 Teaching Controversial Issues: A guide for teachers. URL:
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620473/gd-teachin
g-controversial-issues-290418-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620473/gd-teaching-controversial-issues-290418-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620473/gd-teaching-controversial-issues-290418-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y


що є суперечливою в одній громаді чи країні, може бути
загальновизнаною в іншій12.

Зазвичай будь-яка тема може стати суперечливою, якщо окремі
особи чи групи пропонують різні пояснення тих чи інших подій,
різні бачення майбутнього або різні шляхи вирішення проблеми.

Наведемо приклади суперечливих питань, що можуть
виникнути у процесі роботи з дітьми вимушено переміщених
осіб:

o Будь-що російське в Україні – небезпечне?
o Чи варто твори деяких російських письменників залишити

у шкільній програмі із зарубіжної літератури?
o Чи повинен патріот розмовляти виключно українською

мовою?
o Військова служба має бути обов’язковою для всіх?
o Чи зможе комендантська година вберегти підлітків від

проблем;
o Чи можуть смертна кара / тортури бути прийнятними у

певних випадках;
o Чи зобов’язана держава підтримувати і забезпечувати

економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні,
культурні та інші зв’язки з громадянами України, які перебувають
на тимчасово окупованих територіях?

o Чи сприятиме війна вирішенню міжнародних суперечок?
o Чи необхідно за будь-яку ціну укласти перемир’я з росією,

аби зберегти життя українців?
o Чи мають тимчасово окуповані території отримати

особливий статус в Україні для безпечної реінтеграції?

Навіщо викладати суперечливі питання?
Неабияке значення для молоді має можливість на рівні

спілкуватися з однолітками, обговорювати питання, щодо яких
вони мають різні точки зору. Спілкуючись між собою, молоді
люди збагачуються новими знаннями, поглиблюють розуміння
тієї чи іншої проблеми, критично оцінюють власні погляди та
переконання. Усе це дозволяє сформувати навички, необхідні для

12 Ibid.
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подолання або мінімізації у майбутньому складних життєвих
обставин та чинників, що їх зумовлюють.

Окрім того, викладання суперечливих питань передбачено
професійним стандартом за професіями «Вчитель початкових
класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу
загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з
дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженим наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 23.12.2020 № 2736. Так, однією із
професійних компетентностей (за трудовою дією або групою
трудових дій) є предметно-методична. Вона передбачає вміння
вчителя формувати та розвивати в учнів ключові компетентності
й уміння, спільні для всіх компетентностей.

У статті 12 Закону України «Про освіту» зазначено, що
спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з
розумінням; уміння висловлювати власну думку усно і письмово;
критичне та системне мислення; здатність логічно обґрунтовувати
свою позицію; творчість; ініціативність; уміння конструктивно
керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення,
розв’язувати проблеми; здатність співпрацювати з іншими
людьми.

Навчальні кабінети, як правило, є єдиним місцем, де учні
вчаться обмінюватися думками, визначати надійність джерел
інформації, підбирати твердження та знаходити відповідні докази
своїх думок.

Ми розуміємо, що вчителі, особливо на сучасному етапі,
прагнуть уникати ризиків, пов’язаних із відвертим обговоренням
суперечливих питань у класі. Безумовно, означені ризики можуть
передбачати втрату контролю над класом, критику з боку
адміністрації закладу освіти, звинувачення від батьків учнів і
громадськості тощо, однак суперечки у класі нерідко виникають
спонтанно. Відповідям на запитання щодо того, як учителям
ефективно їх вирішувати, і буде присвячена наступна частина
розділу.

Стримування ризику.

26



Це експериментальний інструмент, розроблений професоркою
Університету Сан-Франциско Джудіт Л. Пейс13, що пропонує
підхід до викладання суперечливих питань, відомий як
«стримування ризику». Він заохочує викладати суперечливі
питання через дослідження та обговорення, водночас
випереджаючи ризики. Означена рефлексивна практика
складається з восьми етапів:

1. Створіть підтримуюче середовище.
Передусім учитель має розуміти своїх учнів та створити у

класі атмосферу довіри, поваги та взаєморозуміння. Він вивчає
способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості учнів,
згуртовує клас та сприяє спільному навчанню. У класі важливо
практикувати техніку активного слухання – набір вербальних та
невербальних засобів, що допомагають краще розуміти
співрозмовника та цікаво й доступно надавати інформацію. До
технік активного слухання належать: уточнення, пауза,
повторення, перефразування, логічний наслідок, відлуння,
заохочувальні репліки, відкриті питання, резюмування. Означені
практики особливо корисні, якщо в класі необхідно розглянути
суперечливі теми.

2. Оберіть актуальні проблеми.
Учителі обирають актуальні та доцільні для тих чи інших

навчальних предметів проблеми, оцінюють можливість їхнього
вирішення. Відкриті для інтерпретації питання зумовлюють
критичний аналіз різних точок зору, спонукають до використання
надійних джерел інформації. Педагоги обирають запитання, які
викликають дискусію й обговорення різних думок. Навчальний
рік зазвичай починають із менш суперечливих питань та
поступово переходять до емоційно заряджених тем. Питання, що
вирішуються емпірично, наприклад, наявність кліматичних змін,
необхідно вивчати, а не дискутувати щодо них.

3. Ретельно підготуйтеся до обговорення суперечливих
питань.

13 Pace Judith L. How Can Educators Prepare for Teaching Controversial Issues?
Cross-National Lessons. Research & Practice. Social Education, 2021. 85 (4).
Рp.228–233.
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Ретельне планування уроку є вкрай важливим. Початок
обговорення суперечливих питань без підготовки вчителя (учнів)
може призвести до посилення необґрунтованих думок і
суперечок. Учитель розширює і поглиблює свої знання щодо
обраних питань, розробляє чітку мету, обґрунтування та цілі
уроку. Крім того, створює сценарій уроку, зважаючи на дані про
своїх учнів.

4. Правильно обирайте ресурси та методику навчання.
Учителю доступні невичерпні ресурси для стимулювання

мислення та створення відправної точки для дискусії. Він може
обрати педагогічні підходи на кшталт структурованої дискусії, що
дозволять почути багато голосів та узгоджуються з дискусійною
проблемою й індивідуальністю учнів. Якщо проблема занадто
гостра, а в дискусії беруть участь учні із різними поглядами на
неї, рекомендується застосовувати педагогічні прийоми,
спрямовані на оприлюднення, розуміння та аналіз різних точок
зору. Якщо проблема не надто гостра, важливо обирати такі
педагогічні прийоми, як рольова гра чи групова дискусія.
Важливо слідкувати за тим, аби не виникла «помилкова
еквівалентність», котра нормалізує погано обґрунтовані або
образливі точки зору.

5. Продумайте позицію та роль учителя.
Обміркуйте позицію і роль, яку займете під час обговорення, а

також час і спосіб озвучення своїх поглядів. Кінцева мета полягає
в критичному осмисленні й обговоренні учнями різних точок
зору, обґрунтованості їхніх поглядів та розумінні можливості
змінити свою думку під впливом додаткових знань. Учитель
намагається всіляко досягти цієї мети. Наприклад, якщо він
спостерігає ефект групового мислення, може продемонструвати
протилежну точку зору. Якщо ж один з учнів висловлює важливу
думку, однак більшість її не підтримує, учитель може виконувати
роль союзника. Чи доречно педагогу озвучувати свою точку зору?
Цього робити не рекомендується, якщо відсутня чітка та
переконлива мета, а також не враховано потенційних наслідків.

6. Зробіть вибір щодо напрямку обговорення.
Для ведення і спрямування обговорення вчитель використовує

різні запитання, дискусійні форми та протоколи. Крім того,
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сприяє обміну думками, уникає взаємодії з учнями у стилі
декламації. Ефективним підходом до обговорення є
структурована академічна полеміка. Проте, як зазначалося вище,
якщо проблема є надто гострою, безпосередньо стосується учнів
або встановлюється «помилкова еквівалентність», замість
обговорень рекомендується проводити дослідницькі бесіди.

7. Комунікуйте проактивно.
Учитель попередньо має обґрунтувати батькам і адміністрації

школи власну педагогічну діяльність (дидактичну, виховну,
методичну). Він чітко пояснює, що мета полягає не в зайнятті
учнями якоїсь позиції щодо проблеми, а швидше в розумінні
декількох точок зору та сформованості власних поглядів. Педагог
повідомляє учнів про суперечливі питання, які вивчатимуться.
Якщо всі учасники освітнього процесу зрозуміють наміри
вчителя, що визначають його педагогічну діяльність, якщо
спілкування буде відкритим, критики вдасться уникнути.

8. Спонукайте до емоцій.
Учитель збалансовує емоційну та інтелектуальну активність.

Він надає безпечний простір для вираження емоцій,
використовуючи за потреби методи зниження напруги, і спонукає
учнів когнітивно осмислити власні емоційно вкорінені погляди та
соціальні розбіжності. Педагог заздалегідь визначає межі
дискомфорту, що може виникнути у ході освітнього процесу, і діє
обережно, аби уникнути відчуження учнів.

Навчання суперечливих питань: досвід учителів.
Цей приклад рефлексивної практики використано з

міжнаціональних досліджень Джудіт Л. Пейс14. У Північній
Ірландії студентка-вчителька Маргарет, у якої вона брала
інтерв’ю, описала свій підхід до політичної суперечки щодо того,
хто має отримати державну компенсацію як жертва насильства
під час конфлікту в Північній Ірландії (англ. the Troubles) –
конфлікт на етнічно-політичному ґрунті, спричинений

14 Pace J.L., Soto-Shed E., Washington E.Y. Teaching controversial issues when
democracy is under attack. URL:
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2022/01/31/teaching-cont
roversial-issues-when-democracy-is-under-attack/
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суперечками між центральною британською владою і місцевими
республіканськими національними організаціями щодо статусу
регіону.

Маргарет обрала саме це питання, оскільки воно
обговорювалося двома основними політичними партіями в уряді
Північної Ірландії, зокрема правою Демократичною
юніоністською партією (DUP), яка представляє протестантську
громаду та є лояльною до Великої Британії, та Шинн Фейн –
партією лівого спрямування, що представляє інтереси католицької
громади і виступає за єдину Ірландію.

Вона вирішила провести структуровану академічну полеміку,
адже такий формат дебатів спонукає учнів сприймати конкуруючі
точки зору, а не намагатися виграти в суперечці.

Маргарет дослідила політичні дискусії в Асамблеї Північної
Ірландії, опрацювавши низку джерел (наявне законодавство,
стенограми сесій запитань-відповідей, у ході обговорення яких
політики сперечалися про критерії визначення жертви). Вона дала
учням час на ознайомлення з джерелами та підготовку аргументів
з метою обговорення, котре відбулося на наступному уроці.
Домашнє завдання полягало у пошуку додаткових джерел, які
посилюють або просто підтверджують їхні аргументи.

Хоча це питання не було надто емоційним для молоді, вона
розуміла, що учням її католицької школи було важко сперечатися
від імені DUP. Маргарет уважно вислухала висловлювання учнів
щодо своїх почуттів та наголосила, що хоча вони не зобов’язані
довіряти цим аргументам, важливо розуміти їх як причину
тривалого розколу в Північній Ірландії.

Це лише один із прикладів того, як обмежену структуру
прийняття ризику можна застосувати до багатьох типів питань та
тем. З упевненістю можна констатувати, що як у нинішніх реаліях
повномасштабної війти, так і після нашої перемоги, виникатиме
багато суперечливих питань, подібних до того, яке обрала для
обговорення Маргарет. Орієнтовний перелік таких питань
запропоновано вище.

Отже, школа завдяки освіті відіграє вирішальну роль у
зміцненні демократії. Концепція викладання суперечливих питань
і відповідні ресурси пропонують вкрай необхідний шлях для

30



педагогів, які прагнуть виконати свою демократичну місію,
долаючи ризики викладання у політично поляризованій
реальності.

Стратегія демістифікації.
Ще один підхід до навчання суперечливих питань

запропонував ексдиректор із професійного розвитку Федерації
вчителів Британської Колумбії у Ванкувері Пет Кларк15.
Означений підхід отримав назву «стратегія демістифікації» –
аналіз проблеми, осмислення достовірності аргументів та
формування думки на основі критичного аналізу. Цей
індуктивний процес орієнтований на учня, а роль учителя
зводиться до спостерігача або консультанта. В основі підходу –
метод опитування, що дозволяє вчителю структурувати роботу в
класі та уникати односторонніх доказів або необґрунтованих
думок.

Означена стратегія навчання суперечливих питань складається
із чотирьох кроків або елементів. Кожен крок передбачає набір
запитань, які дозволяють проаналізувати проблему, а також
сформувати надійну основу для прийняття рішень. Для
демонстрації стратегії, як приклад, можна використати
суперечливе питання щодо утримання великих ссавців у неволі.

Отож, схарактеризуємо детальніше етапи стратегії навчання
суперечливих питань:

1. Про що йдеться?
Це запитання не таке просте та банальне, як може здатися на

перший погляд. Його головна мета полягає у визначенні ключової
проблеми, навколо якої точиться суперечка. Практично, будь-яка
полеміка обертається навколо трьох типів запитань:

o ціннісних (Як має бути? Що краще?);
o інформаційних (У чому полягає правда? Яка аргументація

цього?);
o понятійних (Що це означає? Як це визначити? Про що ця

суперечка:  цінності, інформацію чи поняття?).

15 Clarke P. A four-step classroom strategy for clear thinking on controversial issues.
URL: https://greenteacher.com/teaching-controversial-issues/
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Відповідаючи на означені запитання, учні починають
аналізувати проблему, що визначає природу дискусії, та доволі
швидко можуть визначити суть проблеми. Основна цінність цього
елемента стратегії полягає в допомозі учням подолати певну
фрустрацію, що може з’явитися при спробі розібратися в
проблемі. Крім того, це дозволяє неупереджено проаналізувати
проблему перед її обговоренням. Наприклад, дослідження
проблеми утримання ссавців у неволі має розпочатися з
визначення типу питання. Так, визначаємо, чи є суперечка
ціннісною, тобто чи можуть тварини взагалі утримуватися в
неволі. Можливо, це лише інформаційне питання щодо наявності
чи відсутності шкоди, завданої тваринам у неволі, або ж суть
питання – у розумінні самого поняття «неволя». Учні, ймовірно,
дійдуть висновку, що утримання ссавців у неволі – це
здебільшого питання цінностей, хоча воно пов’язане з
відповідними інформацією та поняттями.

2. Які аргументи стратегії?
Наступним кроком після визначення учнями характеру

суперечки є розгляд аргументів щодо захисту різних позицій.
Основним на цьому етапі є визначення сутності інформації та
аналіз висунутих тверджень. Цей крок значною мірою є
аналітичним, оскільки вимагає визначення змісту аргументів.
Учні розпочинають оцінювати власну позицію щодо
суперечливого питання. Якщо ж вони визначили, що суперечка
навколо проблеми є інформаційною, то повинні поставити
запитання щодо наявної чи наданої інформації (Чи достатньо
наданої інформації? Наскільки вона достовірна? Чи доречна ця
інформація? З яких джерел вона взята – первинних чи вторинних?
Чи враховується при обґрунтуванні наведених аргументів і
висновків?).

Більшість суперечливих питань стосується цінностей, однак
існують критичні питання, які можуть бути поставлені учнями
щодо заявлених у суперечці цінностей, приміром, які критерії
варто використовувати у судженні – моральний чи розсудливий
(моральний передбачає турботу про вплив суджень на всіх людей,
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а розсудливий стосується переважно впливу суджень на окрему
особу чи групу загалом).

Інші запитання, які учні можуть використати для прийняття
заявлених цінностей, добре відомі та досить універсальні. Ці
запитання дають учням набір критеріїв з метою формування
суджень, що можуть вивести їх за межі релятивізму та, завдяки
їхньому універсальному застосуванню, допомогти обміркувати
обґрунтованість догматичних позицій.

Якщо полеміка пов’язана з дефініціями, змістом або
концепціями, учні повинні спробувати визначити, чи є наведені
аргументи чіткими та зрозумілими. Також варто перевірити, чи
означені аргументи наводяться послідовно, переконатися у їхній
доречності. Наприклад, якщо учні вирішили, що питання про
утримання ссавців у неволі стосується цінностей, їм доведеться
відповісти на відповідне моральне запитання, а потім вирішити,
чи має воно універсальне застосування.

3. Що передбачається?
Після того, як учні розглянули аргументи, важливо визначити,

чи є вони очевидними, чи залишається лише припущенням? Саме
на цьому етапі використовуються ключові питання щодо
визначення обґрунтованості означених позицій.

Далеко не кожна думка, позиція чи точка зору є прийнятною чи
виправданою. Якщо в основі припущень, що обґрунтовують
аргумент, наявне упередження, або ж якщо заявлена позиція є
етноцентричною чи расистською, то ці припущення знижують
легітимність аргументу та мають бути піддані критиці. У зв’язку з
цим учням можна запропонувати такі запитання: Які припущення
передбачає наведений аргумент? Чи упереджені вони? Чи
суперечать загальнолюдським цінностям, окресленим у Загальній
декларації прав людини ООН?

Наступним елементом, що використовується для оцінки
припущення, є виразник аргументу: Хто це говорить? Це
«інсайдери» чи «аутсайдери»? Інсайдери можуть володіти
особливою інформацією, що надасть аргументу певної форми чи
спрямованості. Якщо виразником є аутсайдер – нефахівець, то,
можливо, він взагалі не обізнаний з проблемою. Зазвичай
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припущення, що є основою суперечки, найкраще перевірити,
вислухавши думки як інсайдерів (фахівців), так і аутсайдерів
(нефахівців). Наприклад, Загальна декларація прав людини
Організації Об’єднаних Націй не стосується питання утримання
ссавців у неволі, однак цю проблему можна проаналізувати з
таких позицій: Хто це стверджує? Чи отримують ті, хто підтримує
неволю ссавців, фінансову вигоду, приміром, власники зоопарків?
Чи є ці люди експертами з поведінки тварин? На чому базується
їхній захист: почуттях та антропоморфізмі чи на фактах?

Після аналізу аргументів і ретельного вивчення припущень
заключним етапом є пошук учнями маніпуляцій у аргументах, що
стосуються проблеми.

4. Як маніпулюють аргументами?
Цей етап особливо важливий, оскільки допомагає учням

зрозуміти, як може використовуватися інформація для
формування тих чи інших поглядів. З метою виявлення
маніпуляції аргументом, учні спершу мають визначити причетних
осіб та їхні інтереси в цьому питанні: Як вони обґрунтовують
свою позицію? Чому підтримують ту чи іншу точку зору? Які
причини цього? Відповідаючи на ці запитання, учні
усвідомлюють, як можна добирати або ігнорувати інформацію
залежно від її цінності з метою підтримки різних позицій.
Діяльність сторін у власних інтересах безпосередньо впливає на
легітимність означеної позиції. З іншого боку, позиція з
відповідними моральними переконаннями може зробити
аргумент значно правдоподібнішим.

Сьогодні особливе занепокоєння викликає роль ЗМІ в
суперечливих питаннях, зокрема широке застосування ними
маніпулятивних стратегій і тактик. У зв’язку з цим для учнів
будуть доречними такі запитання: Як ЗМІ можуть впливати на
свідомість людей і формувати їхнє ставлення до подій у світі?
Наскільки ЗМІ маніпулюють аргументами?

Маніпулювання аргументами зазвичай здійснюється за
допомогою таких стратегій і тактик, як ухиляння від істини,
викривлення інформації, пошук «цапа-відбувайла», проведення
хибних аналогій тощо. Виявлення учнями подібних стратегій
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дозволяє учням повною мірою оцінити аргумент та зробити
відповідні висновки щодо проблеми. Наприклад, досліджуючи
питання утримання ссавців у неволі, учні можуть виявити безліч
маніпуляцій аргументами.

Загалом процес «демістифікації» може дещо знизити в учнів
упевненість в своїй позиції. Це закономірний результат
критичного осмислення та дослідження додатково отриманої
інформації. Однак найважливішим є те, що учні зроблять свої
висновки шляхом власних роздумів.
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РОЗДІЛ 3.
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я І ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ16

Як убезпечити травмованих війною дітей від подальших
стресів? Перша психологічна допомога.

В умовах кризи діти реагують і мислять не так, як дорослі.
Вони не лише мають особливі потреби, зумовлені віком, а й
особливо вразливі до шкідливого впливу середовища.

Певні переживання і тривоги характерні майже для всіх дітей,
незалежно від їхнього віку. Наприклад, більшість дітей бояться,
що кризова подія чи явище відбудеться знову. Вони також дуже
хвилюються, що вони самі або їхні близькі постраждають або
зникнуть. Також багато дітей болісно реагують на розлуку з
батьками, братами та сестрами. У дітей всіх вікових категорій
спостерігаються порушення сну й безсоння, наявні істерики та
плач. Сумні думки і переживання є практично в усіх дітей, навіть
якщо вони намагаються приховати свої емоції. Діти не завжди
говорять про те, що їх тривожить. Таким чином вони намагаються
захистити своїх близьких від зайвого стресу або ж просто
соромляться, а інколи й узагалі не здатні розповісти про свої
думки та почуття.

Когнітивний розвиток визначає рівень розвитку дитини з точки
зору мислення, спілкування з іншими та розуміння
навколишнього світу. Саме від рівня когнітивного розвитку
залежить реакція дітей на кризи і трагічний досвід.

Діти у віці від 0 до 3 років майже чи взагалі не говорять,
зазвичай вони спілкуються за допомогою рухів тіла і жестів. Вони
майже не розуміють ситуації чи події, яка з ними відбулася.
Фізичний контакт для них є певною мірою комфортом. Діти
наймолодшого віку реагують на зміни в середовищі, яке їх
безпосередньо оточує. Так, вони можуть реагувати на певні
елементи, фрагменти поведінки чи мовлення інших, але не здатні

16 Розділ 3 написаний за матеріалами «Save the Children»
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«прив’язати» свій досвід до реальних подій. Маленькі діти також
можуть запам’ятати трагічні події й пізніше відтворювати їх у
своїх іграх або поведінці. Найбільша загроза для немовляти –бути
покинутим.

Діти наймолодшого віку повністю залежать від інших стосовно
задоволення основних життєвих потреб (їжа, вода, тепло, захист).
Якщо їх залишити напризволяще, вони можуть серйозно
травмуватися або ж загинути. Хоча фізичний комфорт для малюка
– вкрай важлива річ, потрібно бути надзвичайно делікатним і
обережним у своїх діях, якщо дитина погано реагує, пручається і
уникає вас. Річ у тім, що вона не знає, чи можна вам довіряти,
навіть, якщо ви простягнули до неї руки. Це передусім стосується
малюків, які зазнали насильства чи поганого поводження у
власних родинах – їхня реакція може бути неочікуваною й надто
емоційною, або ж вони можуть просто «завмерти». Однак
маленькі жертви насильства часто не задумуючись приймають
допомогу сторонніх, зокрема фахівців, які надають їм першу
психологічну допомогу. Зважаючи на це, наше першочергове
завдання – зробити все можливе, щоб убезпечити дітей від
подальших стресів, передусім знайти тих людей, які у будь-яку
хвилину здатні надати дітям першу психологічну допомогу
(ППД).

Для дітей віком від 0 до 3 років характерні певні типові реакції,
зокрема вони:

o міцно «тримаються» за батьків;
o поводяться «як маленькі»;
o бояться того, що раніше їх ніколи не лякало;
o часто плачуть та дратуються;
o демонструють гіперактивність та брак концентрації уваги;
o проявляють опір та вимогливість у поведінці;
o чутливо та надто емоційно реагують на реакції оточуючих.
Крім того, у них спостерігаються зміни режимів сну та

харчування, а також зміни в ігровій активності, наприклад,
зменшення або відсутність інтересу до ігор, скорочення
тривалості ігрової діяльності, повторення однієї й тієї ж гри, в
іграх може проявлятися агресивність і навіть жорстокість.
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Дитина у віці від 4 до 6 років уже добре розмовляє, однак її
розуміння світу залишається ще досить примітивним – для неї все
зосереджується навколо особистого досвіду. Наприклад, дитина
не розуміє наслідків надзвичайних ситуацій. Хоча її й турбує
питання смерті, вона не до кінця усвідомлює, що померлі вже
ніколи не повернуться. Дитина сприймає світ через реакції своїх
батьків та оточення, однак, незважаючи на це, живе яскравим
внутрішнім життям. Іноді межі між уявою і реальністю
«розмиваються», і тоді в дитини проявляється «магічне» (уявне)
мислення. Дитина може вважати, що саме вона є причиною
певних подій, сприймати трагічну ситуацію як свою особисту
провину. У зв’язку з цим вона шукає причини того, що сталося,
заповнюючи «прогалини» за рахунок своєї уяви. Означена
ситуація немає нічого спільного з брехнею, адже саме так дитина
4–6 років пояснює причини подій і сприймає світ, який її оточує.
Крім того, в цьому віці діти можуть запам’ятовувати безліч
деталей, однак їхнє розташування чи місцезнаходження може
відрізнятися від істини.

Слід також звернути увагу на те, що діти досить гостро
реагують на негайні зміни навколо себе, як-от втрата родичів або
членів родини, розлука з друзями, руйнування будівель, та не
менш гостро сприймають реакції на ці зміни своїх батьків. У
деяких дітей реакції сильніші, ніж в інших – це передусім
залежить від їхнього попереднього життєвого досвіду (зокрема
випадків насильства, бездоглядності тощо).

Діти віком від 4 до 6 років можуть:
o почати «чіплятися» за батьків чи інших дорослих;
o поводитись «як маленькі» (наприклад, смоктати великий

палець тощо);
o припинити розмовляти;
o втратити активність чи, навпаки, стати гіперактивними;
o відмовитися від ігор або весь час грати в одну й ту ж гру;
o боятися та переживати, що знову трапиться щось погане;
o потерпати від порушень сну, зокрема кошмарів;
o змінити харчові уподобання;
o постійно хвилюватися та дратуватися;
o втратити здатність зосереджуватися;
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o приймати і виконувати ролі дорослих.
Діти віком від 7 до 12 років можуть демонструвати абстрактне

та логічне мислення. Вони краще розуміють взаємозв’язок речей,
зокрема бачать причинно-наслідкові зв’язки, ризики і чинники
уразливості. Їх цікавлять конкретні факти, вони дуже добре
усвідомлюють, що таке смерть і втрата. Зміни даються їм важко.
Вони чітко розділяють світ, який їх оточує, на протилежності
(добро – зло, правильно – неправильне, винагорода – покарання
та ін.). Іноді в них усе ще проявляється «магічне» мислення,
однак вони чітко усвідомлюють причини і наслідки подій,
аналізувати інформацію, робити певні висновки.

У період, що передує статевому дозріванню, дитина може дуже
перейматися питаннями справедливості, порівнювати та
усвідомлювати відмінності у матеріальному становищі різних
родин, їхніх традиціях, звичаях тощо. Крім того, в дитини може
розвинутися сильне почуття провини.

Для дітей віком від 7 до 12 років характерні такі реакції:
o зміна рівнів фізичної активності;
o збентеженість у почуттях та поведінці;
o відстороненість, уникання соціальних контактів;
o постійне повторення розмов про подію;
o неготовність чи небажання відвідувати школу;
o відчуття та демонстрація страху;
o негативний вплив певних подій на пам’ять, концентрацію

та увагу;
o розлади сну й апетиту;
o агресія, дратівливість, невгамовність;
o проблеми соматичного характеру (фізичні симптоми,

пов’язані з емоційним стресом);
o занепокоєння долею інших постраждалих;
o самозвинувачення та відчуття провини.
У перехідний період, тобто в підлітковому віці, діти часто

прагнуть до самовизначення та намагаються знайти своє місце у
стосунках з іншими. Хоча зв’язки дитини із сім’єю залишаються
доволі міцними, на першому місці опиняються однолітки, адже
дитина дедалі активніше долучається до соціального життя.
Підлітки добре розуміють думки та переконання інших людей,
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навіть якщо вони відрізняються від їхніх власних, усвідомлюють
серйозність наслідків надзвичайної ситуації як з власної точки
зору, так і з точки зору оточуючих. У підлітків розвивається
досить сильне почуття відповідальності за свою родину – деякі з
них у цьому віці вже стають справжніми годувальниками в
родині.

Типовими для підліткового віку є почуття провини та сорому.
Діти в цьому віці дуже важко переживають горе. Для них
характерне свідоме почуття сорому чи провини за те, що їм не
вдалося чи вони не змогли допомогти постраждалим та тим, хто
потребував допомоги. У зв’язку з цим вони можуть «замкнутися»,
заглибитися в себе, почати себе жаліти. За цих обставин у
багатьох підлітків не лише наявні зміни в стосунках з іншими
людьми, а й спостерігаються прояви ризикованої чи
самодеструктивної поведінки, замкнутість та уникнення
контактів, агресія. Вони переживають докорінні зміни у
світогляді, що супроводжуються відчуттям безпорадності та
безнадії щодо сьогодення і майбутнього. Також підлітки можуть
демонструвати непокору батькам і органам влади, дедалі
активніше покладаючись у соціумі на однолітків.

Реакції дітей залежать від попереднього досвіду, зокрема й від
досвіду негативного поводження з ними, домашнього насильства
та бездоглядності. Діти, які тривалий час зазнавали стресу,
можуть поводитися і виражати себе не так, як діти, котрі все
життя прожили у безпечному середовищі. Деякі з них більш
стримані та замкнуті, деякі – демонструють поведінку, характерну
для дітей молодшого або старшого віку.

Однак у будь-якій ситуації діти зможуть краще впоратися з
важкою ситуацією, якщо поруч із ними знаходитимуться сильні,
впевнені дорослі, які сприймають їх такими, як вони є, та
безоціночно ставляться до них.

Перша психологічна допомога – це гуманні, підтримуючі
заходи реагування на страждання людей, які потребують
підтримки, зокрема:

o ненав’язливе надання практичної допомоги та підтримки;
o оцінювання потреб і проблем;
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o надання допомоги в задоволенні базових потреб
(наприклад, їжа, вода, інформація);

o уміння вислухати людей, не примушуючи їх до розмови;
o розрада та заспокоєння;
o надання допомоги в отриманні інформації, встановленні

зв’язку зі службами та структурами соціальної підтримки;
o захист людей від подальших несприятливих впливів;
o уміння оцінити ситуацію;
o знання основних реакцій на кризові ситуації;
o уміння знайти підхід до людини в стані дистресу,

заспокоїти її, якщо це необхідно;
o уміння надати емоційну підтримку і практичну допомогу

(адекватна підтримка з боку родини, вчителів та інших осіб із
найближчого оточення дитини – найважливіший чинник, що
сприяє подальшому розвитку та відновленню її після
переживання травматичного досвіду).

Завданнями першої психологічної допомоги є:
o надання практичної допомоги особам, які пережили

кризову ситуацію;
o допомога в задоволенні базових (фізичних) потреб

потерпілих;
o сприяння безпеці осіб, які стали жертвами насильства чи

дискримінації;
o сприяння стабілізації емоційного стану людей в стресі,

прагнення заспокоїти їх, вислухати, але не примушувати до
розмови;

o підтримка, а за можливості – посилення у постраждалих
здатності

o допомогти собі й іншим;
o уміння зорієнтуватися у потребах і проблемах уцілілих,

надання потрібної інформацію про можливість задоволення їхніх
потреб, сприяння отриманню такої інформації із надійного
джерела;

o надання уцілілим особам можливості зв’язатися з
мережами соціальної підтримки, родичами, друзями, сусідами,
ознайомлення їх із ресурсами громадської підтримки

Перша психологічна допомога НЕ є:
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o діяльністю виключно фахових спеціалістів або видом
допомоги, що надається виключно професіоналами;

o професійною консультацією / професійним видом
консультування або терапії;

o клінічним чи психіатричним втручанням, хоча може бути
елементом якісного клінічного догляду;

o психологічним дебрифінгом;
o проханням до постраждалого щодо аналізу події, що

трапилися, або ж встановлення хронології подій;
o вимогою поділитися своєю історією, заохоченням до

детального обговорення події, що спричинила стрес;
o з’ясуванням почуттів людей або виявленням деталей того,

що трапилося.
Принципи першої психологічної допомоги для дітей:
1. Слідкуй (дивись);
2. Слухай;
3. Допомагай (спрямовуй).
Слідкуй (дивись):
o перевіряйте та контролюйте власну безпеку;
o відстежуйте дітей з очевидними та невідкладними

загальними потребами;
o відстежуйте дітей, батьків та піклувальників із серйозними

стресовими реакціями.
Слідкуй (дивись) за:
o інформацією про те, що трапилося і що відбувається;
o тим, кому потрібна допомога;
o ризиками безпеки;
o фізичними травмами;
o актуальними базовими та практичними потребами;
o емоційними реакціями.
Принцип СЛУХАЙ складається із трьох базових компонентів:

1) контактуйте з дітьми та батьками, які можуть потребувати
підтримки;

2) дізнавайтеся, розпитуйте дітей, батьків та піклувальників
про їхні потреби та тривоги;

3) вислуховуйте дітей, батьків та піклувальників,
допомагайте їм заспокоїтися.
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Допомагай (спрямовуй):
o допомагайте дітям та їхнім родинам вирішити наявні

проблеми, задовольнити базові потреби та отримати доступ до
відповідних послуг;

o за можливості надавайте їм необхідну інформацію;
o допомагайте налагоджувати зв’язки з іншими людьми, а

також зі службами соціальної допомоги.
Не всі діти потребують першої психологічної допомоги! Як і

дорослі, вони добре справляються з певними труднощами,
особливо якщо поряд із ними батьки чи опікуни. Це свідчить про
те, що:

o базові потреби дітей задовільнено;
o вони почуваються у безпеці;
o діти отримують підтримку та першу психологічну

допомогу.
Діти, які потребують додаткової допомоги:
o залишаються в дистресі;
o виявляють різкі зміни у своїй поведінці;
o відчувають загрозу з боку навколишнього світу;
o ризикують заподіяти шкоду собі або оточуючим.
Підвищений ризик надмірних реакцій зазвичай спостерігається

в дітей, які:
o були відірвані від батьків, родичів чи інших

піклувальників;
o стали свідками поранення чи загибелі близьких;
o зазнали фізичних ушкоджень;
o відчувають загрозу з боку навколишнього світу;
o хвилюються через горе та тривогу батьків /

піклувальників;
o відчувають провину через те, що вони вижили, а інші –

загинули.
Діти з очевидними ознаками дистресу:
o демонструють фізичні симптоми наявності певних

проблем, зокрема тремтіння, головний біль, втрата апетиту,
больові відчуття;

o досить часто та багато плачуть;
o піддаються істерикам та паніці;
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o поводяться агресивно та намагаються скривдити інших
(б’ються, кусаються тощо);

o намагаються постійно бути поруч із піклувальником;
o виглядають наляканими, відстороненими,

спантеличеними, розгубленими чи дезорієнтованими;
o поводяться досить тихо, займають майже нерухому

позицію;
o соромляться інших людей, а інколи й ховаються від них;
o не реагують на власне оточення або ж взагалі перестають

говорити.
Фактори впливу, що спричиняють травмуючу реакцію дітей на

певні події:
o вік та відповідний етап розвитку;
o реакція оточуючих, особливо батьків та

опікунів / піклувальників;
o психологічна травма (негативний попередній досвід,

жорстоке поводження з дитиною, домашнє насильство, зневага);
o соціальні, культурні, гендерні норми.
Досвід, що впливає на реакцію дитини:
o втрата одного чи кількох родичів або друзів;
o спогади про поранених, покалічених та загиблих;
o зникнення безвісти родичів, зокрема тих, які вважаються

загиблими, навіть якщо не було знайдено їхніх тіл;
o неспроможність провести швидку евакуацію у ситуації, що

спричиняє загрозу життю;
o перебування в окупації, пізня евакуація;
o втрата домівки, школи, особистих речей;
o втрата домашнього улюбленця;
o попередній досвід втрат, наявність стресових ситуацій та

інших труднощів;
o наявність травм, ушкоджень чи хвороб унаслідок

катастрофи чи іншої стресової ситуації.
Практичні поради щодо першої психологічної допомоги дітям:
o знайдіть спокійне місце, мінімізуйте відволікаючі фактори;
o поважайте конфіденційність дитини та зберігайте за

можливості конфіденційність її даних;
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o залишайтеся поруч, однак дотримуйтеся відповідної
дистанції;

o намагайтеся бути терплячими та спокійними;
o надайте дитині фактичну інформацію, якщо володієте нею;
o визнайте її почуття, будьте чесними щодо наявної

інформації та власних дій;
o дозвольте дитині мовчати, визнайте її сильні сторони.
У процесі першої психологічної допомоги дітям

ЗАБОРОНЕНО:
o вимагати від них розповіді щодо власної історії;
o перебивати або пришвидшувати розповідь;
o торкатися до дитини, якщо це недоцільно;
o судити про її вчинки або почуття;
o надавати маловідому інформацію;
o ділитися власними неприємними спогадами;
o робити хибні обіцянки або запевнення;
o характеризувати інших людей в негативному контексті

(наприклад, «божевільні» тощо).
Перша психологічна допомога немовлятам (до 1 року):
o тримати їх у теплі та безпеці;
o запобігати наявності голосних звуків та хаосу;
o якомога частіше обіймати;
o регулярно годувати та вкладати спати;
o говорити тихим і спокійним голосом;
o приділяти дітям особливу увагу та більше часу.
Перша психологічна допомога дітям раннього та дошкільного

віку (1–6 років):
o часто нагадувати, що вони в безпеці;
o пояснювати, що вони в жодному разі не винні в тому, що

трапилося;
o дотримуватися звичного для дитини режиму дня;
o давати прості відповіді на запитання щодо нинішньої

ситуації, не вдаючись у неприємні деталі;
o дозволити за потреби знаходитися поруч із помічником

(діти бояться або не хочуть з ним розлучатися);
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o бути терплячими до дітей, особливо за наявності
регресивної поведінки (поводяться як менші за віком, наприклад,
смокчуть палець або схильні до енурезу).

o давати дітям можливість гратися та розслаблятися.
Практичні поради щодо старших дітей та підлітків (від 7

років):
o приділяти їм достатньо уваги та часу;
o допомагати в дотриманні звичного режиму;
o надавати пояснення щодо нинішніх подій;
o дозволяти дітям посумувати, не очікувати від них

«правильної» поведінки;
o дослухатися до їхніх думок, без осуду зважати на

відповідні страхи;
o встановити чіткі правила та пояснити очікування;
o пояснити про небезпеки, підтримати дітей;
o заохочувати їх допомагати іншим.
Пам’ятайте, що у дітей є свої сильні сторони та ресурси.
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ДОДАТКИ

Вправи для релаксації та саморегуляції дітей17

Вік: будь-який

Опис
діти вчаться керувати своїм тілом за допомогою
простих вправ на м’язове напруження та
розслаблення

Мета
навчити дітей саморегуляції та розпізнанню
реакції організму на стрес порівняно із
розслабленим станом

Вид
мистецтва

релаксація за допомогою дихання і певних рухів
тіла

Матеріали не потрібні

Вимоги до
простору

достатній для того, щоб стояти по колу з
витягнутими руками

Поділ на
групи

одна велика група

Зцілення самоусвідомлення, саморегуляція, самоспівчуття

Навчання загальна моторика, голосова модуляція

Вправи

Квітка і свічка: уявіть, що у вас в одній руці
квітка з приємним запахом, а в другій – свічка, що
повільно палає. Понюхайте квітку, а потім
задмухайте свічку. Повторіть декілька разів та
продемонструйте глибоке дихання з метою
розслаблення.

17 Джерело: Save the children «HEART»
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Лимони: уявіть, що прямо перед вами лимонне
дерево; зірвіть два лимони, візьміть по одному в
кожну руку й сильно стисніть, ніби вичавлюєте із
них сік; сильно стискайте (діти відчувають
м’язову напругу), а потім киньте їх на землю й
розслабтеся. Повторіть дію декілька разів
(візьміть ще два лимони, вичавіть, киньте на
землю).

Черепаха: уявіть, що ви – черепаха, яка в
сонячний день вийшла на прогулянку, однак
розпочався дощ. Вам доведеться сховатися в свій
панцир (м’язове напруження). Як тільки дощ
закінчиться, ви знову визираєте і продовжуєте
прогулянку (повільна і розслаблена ходьба).
Координатор, проводячи заняття, повністю
контролює процес, зокрема визначає, коли
черепахи прогулюються, коли ховаються від
дощу, а коли знову виходять на прогулянку після
завершення дощу тощо.
Примітка: переконайтеся, що вправу завершено у
розслабленому стані або під час повільної ходьби,
а не в напрузі, згорнувшись у панцирі.

Пір’їна / камінь: уявіть, що ви – пір’їна, що летить
у розслабленому стані; раптом ви перетворюєтеся
на камінь, який ось-ось впаде (напруга); потім
знову стаєте пір’їною та вільно летите
(розслаблення). Повторіть дію декілька разів: від
пір’їни – до каменю.
Примітка: переконайтеся, що вправу завершено в
розслабленому стані (пір’їна), а не в напрузі
(камінь).
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Ледачий кіт: уявіть, що ви – ледачий кіт, який
дрімав і щойно прокинувся. Ви позіхаєте
(нявкаєте), потягуєтеся й розслабляєтесь

Питання для
обговорення

Які зміни ви помітили у своєму тілі, коли
вичавлювали лимони або ховалися в панцирі, як
черепаха? Поміркуйте, у яких ще випадках ви
почуваєтеся так само?

Чи бувають випадки, коли ви хочете закричати
дуже голосно, але намагаєтеся не робити цього,
або ж хочете прошепотіти щось, але не можете?
Як ви себе при цьому почуваєте?

Яку із запропонованих вправ ви вважаєте
найбільш розслабляючою?
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Вправа «Напружений і розслаблений»
Вік: від 4 років

Опис вправа на самозаспокоєння

Мета навчити дітей напружувати і розслабляти своє
тіло, практикувати саморегуляцію

Вид
мистецтва дихання / релаксація

Матеріали не потрібні

Вимоги до
простору учасники повинні зручно сидіти або стояти

Поділ на
групи одна велика група

Зцілення

це структурний елемент із метою навчання
самоприйняттю та самоконтролю, адже учасники
намагаються відчувати й розуміти реакцію свого
тіла, а також експериментувати зі своїм станом
під керівництвом координатора

Навчання

учасники ідентифікують частини тіла, зокрема
визначають, які з них напружені, а які
розслаблені; дізнаються про полярність відчуттів
– м’язову напругу і розслаблення

Інструкція

сядьте зручно або ляжте;
спробуйте наморщити лоба (ніби ви гніваєтесь),
потім розслабтеся; примружтеся – розслабтеся;
затисніть ніс ніби збираєтеся чхати і знову
розслабтеся;
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стисніть губи так, щоб вони стали прямою лінією,
тепер розслабтеся; широко відкрийте рот і
висуньте язик, мов лев, розслабтеся;
стисніть зуби, а тоді позіхніть якомога ширше;
відчуйте, як розслабляються м’язи обличчя;
підніміть високо плечі, потім опустіть;
витягніть руки прямо перед собою, не згинаючи
їх у ліктях, розслабтеся;
стисніть руку в кулак, потім розслабте пальці;
напружте ноги від стегон до ступень, розслабтеся;
стисніть пальці ніг, потім розслабте їх;
поміркуйте, чи відчуваєте ви важкість у тілі?

Питання для
обговорення

Що ви відчували у ході виконання вправ?
Яка частина вашого тіла була найбільш
напруженою?
Яку частину тіла було найлегше розслабити?
Що нового ви дізналися про себе в процесі
виконання цієї вправи?
Чи зможете ви практикувати цю вправу протягом
дня?
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Вправа для релаксації / медитації «Кольорова хмаринка»
Вік: від 4-х років

Опис керівництво з медитації для дітей

Мета навчити дітей розслаблятися за допомогою
дихання

Вид
мистецтва дихання / релаксація

Матеріали не потрібні

Вимоги до
простору

важливо, щоб кожен учасник мав можливість
сидіти в розслабленому стані

Поділ на
групи індивідуальна робота

Зцілення самоусвідомлення, саморегуляція

Навчання усвідомлене сприйняття, здатність досягати
певної точки розслаблення, спокій

Інструкції

тривалість:
коротка пауза: 2–3 секунди;
пауза: 4 секунди;
довга пауза: 5–6 секунд

ХІД ВПРАВИ

Підготовка до вправи за допомогою дихання:
давайте почнемо з дихання: вдихайте через ніс і
видихайте через рот або ніс;
зробіть глибокий вдих (коротка пауза), а потім
глибокий видих;
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продовжуйте так дихати… (коротка пауза), поки
не відчуєте, що ваше тіло розслабилося... (пауза);
продовжуйте дихати… (коротка пауза);
зробіть вдих-видих (коротка пауза), вдих –
видих..;
якщо вам комфортно, можна заплющити очі;
якщо не хочете, не заплющуйте.

Поява хмаринки:
уявіть, що навколо ваших ніг хмаринка (пауза) –
красива, м’яка хмаринка (коротка пауза) вашого
улюбленого кольору... (пауза);
нехай хмаринка буде вашого улюбленого кольору
або будь-якого іншого, який вам до вподоби...
(довга пауза);

Поступове розслаблення м’язів від талії до
ступень
хмаринка розслабляє ваші пальці ніг і ступні ...
(коротка пауза), піднімається до ваших гомілок ...
і розслабляє їх (коротка пауза), рухається до колін
(пауза), потім до стегон ... (коротка пауза), талії ...
(коротка пауза);
ви почуваєтеся розслабленими (довга пауза).

Розслаблення м’язів рук, плечей і шиї
Тепер ця чудова м’яка хмаринка піднімається
вгору по ваших руках і плечах ... (коротка пауза).
По спині ... (коротка пауза).
І далі до самої шиї ... (коротка пауза).
Продовжуємо глибоко дихати ... (коротка пауза).
Вдих-видих ... (коротка пауза).
Вдих-видих ... (коротка пауза).
Ви почуваєтеся затишно і розслаблено (пауза).

Розслаблення м’язів голови
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А зараз ця чудова хмаринка вашого улюбленого
кольору рухається вгору по вашій голові ...
(коротка пауза).
Розслабляє м’язи обличчя ... (пауза).
Ви глибоко дихаєте носом і ротом … (пауза).
Ви вже повністю вкриті цією хмаринкою ...
(коротка пауза).
Від кінчиків пальців до верхівки голови ... (пауза).
Вам добре в цій чудовій хмаринці ... (пауза).
Ви почуваєтеся умиротворено і розслаблено ...
(довга пауза).
І продовжуєте дихати ... (довга пауза).

Повернення до реальності.
Підготовка до завершення вправи

Тепер хмаринка починає поступово
зменшуватися... (пауза).
Вона повільно опускається до ваших плечей....
(пауза).
Рухається вниз по руках, талії ... (пауза).
Опускається ще нижче – до колін і щиколоток ...
(пауза).
Маленька хмаринка, що залишилася, поступово
зникає ... (пауза).
Ви почуваєтеся умиротворено і спокійно ... (довга
пауза).
Робимо п’ять вдихів і видихів ... (коротка пауза).
Зрештою «повертаємося» назад до класу (довга
пауза).

А зараз порахуємо ... (коротка пауза).
П’ять ... робимо вдих ... видих.
Чотири ... вдих ... видих.
Три ... вдих ... видих.
Ви почуваєтеся дуже спокійно.
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Два ... вдих ... видих.
Один ... вдих... видих.

Лише після цього дуже повільно розплющуємо
очі

Питання до
обговорення

поміркуйте, як змінилося ваше самопочуття після
виконання вправи

Додаткові
рекомендації /
  примітки

цю вправу можна виконувати до або після занять
на концентрацію уваги, щоб допомогти
учасникам розслабитися, або ж, за необхідності, –
вдома самостійно

Кругова медитація
Вік: від 4-х років

Опис рекомендації щодо медитації для групової роботи
з дітьми

Мета навчити дітей колективно розслаблятися,
міркувати, використовуючи дихання та медитації

Вид
мистецтва дихання / релаксація

Матеріали не потрібні

Вимоги до
простору

найкраще, якщо всі учасники зможуть
розміститися в колі, ставши на витягнуті руки

Поділ на
групи індивідуальна робота
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Зцілення самоусвідомлення, саморегуляція

Навчання
допомагає усвідомленому сприйняттю, розвиває
здатність досягати певної точки розслаблення,
спокою

Інструкція

діти стають у коло, витягнувши руки, кожна
дитина тримає свої руки так, щоб її долоні
розміщувалися прямо, та стоїть досить близько до
того, хто знаходиться поряд із нею (долоні рук
мають були на відстані приблизно 5–10 см одна
від одної, але не торкатися);
дайте учасникам трохи часу, щоб зібратися з
думками та відчути себе комфортно в цій позі.

Тривалість вправи:
коротка пауза – 2–3 секунди;
пауза – 4 секунди;
довга пауза: 5–6 секунд.

ХІД ВПРАВИ

1. Вправу варто розпочати із кількох глибоких
вдихів (вдих – видих).

2. Якщо вам так комфортно, то можете
заплющити очі, якщо ж ні – можете цього не
робити.

3. Робимо ще кілька вдихів: вдих – видих, вдих –
видих.

4. А зараз давайте пригадаємо все хороше, що ми
зробили на цьому тижні ... (пауза):
те, що ми зробили, щоб допомогти іншим ...
(довга пауза);
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те, що зробили інші, щоб допомогти нам ... (довга
пауза);
те, що ми зробили, щоб допомогти собі... (довга
пауза);
те, що нам сподобалося на цьому тижні ... (довга
пауза);
ту позитивну енергію, яку всі ми сьогодні
відчуваємо ... (коротка пауза);
спробуємо відчути енергію нашого кола ... (пауза).

5. Поміркуймо про те хороше, що нам усім
необхідно зробити сьогодні ... (довга пауза), те, як
нам усім буде весело і чудово ... (довга пауза)
Дихаємо вільно: вдих – видих, вдих – видих ...
(пауза).

6. Тоді, коли будете готові, можна розплющити
очі, зробити ще декілька глибоких вдихів (вдих –
видих, вдих – видих ...).
7. Подумки подякуймо одне одному за всю ту
позитивну енергію, якою ми сьогодні обмінялися
... .
8. Посміхнімося один одному, але лише очима ...
(коротка пауза).
9. Зробімо ще декілька вдихів ... (пауза)
Дякую

Питання до
обговорення

поміркуйте, як змінилося ваше самопочуття після
виконання вправи

Додаткові
рекомендації /
примітки

цю вправу можна виконувати до або після занять
на концентрацію уваги, щоб допомогти
учасникам розслабитися, або ж, за необхідності, –
вдома самостійно
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