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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	  	  
 

 
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРАВ 
 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!  
 
ЦІ МАТЕРІАЛИ ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ АВТОРСЬКІ МАТЕРІАЛИ ВІД 

ТРЕНЕРІВ ТА БАГАТЬОХ АВТОРІВ, ЗОКРЕМА Й МАТЕРІАЛИ, РОЗРОБЛЕНІ У 
РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ.  

АВТОРИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ ПОДЯКУ ВСІМ, ЧИЯ ПРАЦЯ СПРИЯЛА 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦІ НАПРАЦЮВАННЯ, ЗІБРАНІ З РІЗНИХ 
ДЖЕРЕЛ ТА ПЕРЕКЛАДЕНИХ У РІЗНИЙ ЧАС.  

ПРОСИМО ПОВАЖАТИ АВТОРСЬКІ ПРАВА І ВИКОРИСТОВУВАТИ 
МАТЕРІАЛИ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ І З ДОЗВОЛУ ЇХ 
ВЛАСНИКІВ.  

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПУБЛІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
НАДАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСИМО СКОНТАКТУВАТИ ОСОБИСТО З ДІАНОЮ 
ПРОЦЕНКО ТА. 

 
 
 
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНОК 
 
ЦЕЙ ДОКУМЕНТ НЕ МІСТИТЬ ОФІЦІЙНИХ ОЦІНОК ОБСЄ СИТУАЦІЇ В 

РЕГІОНІ, ВІН Є ЛИШЕ ПІДСУМКОМ КОЛЕКТИВНОЇ РОБОТИ АВТОРСЬКОГО 
КОЛЕКТИВУ ЕКСПЕРТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДІАЛОГІВ, ЩО 
ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ КОНФЛІКТАМИ ВСЕРЕДИНІ УКРАЇНІ ТА ЗОВНІШНІМИ ЩОДО 
УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.  
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ПОПЕРЕДНЯ	  ПРОГРАМА	  
	  
	  
	  

Дати	  проведення:	  24	  та	  26	  квітня	  2017	  року	  
Місце	  проведення:	  Клуб	  Кабінету	  Міністрів	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (м.	  Київ,	  вул.	  Інститутська,	  7)	  

	  
	  

	   Реєстрація	  учасників	  
	  

09.00 – 09.30 

1.	   Вступне	  слово	  
Наталія ОКША – заступник директора Департаменту 
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату 
Кабінету Міністрів, завідуюча відділом сприяння розвитку 
громадянського суспільства та комунікацій з громадськістю 
 
Ольга ОЗЕРНА – представник Офісу Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні  
 

09.30 – 10.00 

2.	  	   Про	  діалог	  як	  інструмент,	  підхід,	  культуру.	  
Обговорення	  місця	  діалогу	  у	  діяльності	  органів	  
державної	  влади.	  	  
Діана	  ПРОЦЕНКО	  –	  президент	  Національної	  асоціації	  
медіаторів	  України	  
	  

10.00 – 11.30  

3.	   Кава-‐брейк	   11.30 – 12.00 
	  
4.	  

 
Організація діалогу: етапи, дезайн, формати, результати  
(на прикладі підготовки старту роботи  Громадської ради) 
Діана	  ПРОЦЕНКО	  –	  президент	  Національної	  асоціації	  
медіаторів	  України	  
	  

 
12.00 – 13.30 

5.	   Обід 13.30 – 14.30 
	     
6.	   Як вести діалог: огляд необхідних знань і навичок 

Діана	  ПРОЦЕНКО	  –	  президент	  Національної	  асоціації	  
медіаторів	  України	  
	  

14.30 – 16.00 

7.	   Підведення підсумків 
Наталія ОКША – заступник директора Департаменту 
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату 
Кабінету Міністрів, завідуюча відділом сприяння розвитку 
громадянського суспільства та комунікацій з громадськістю 

16.00	  –	  16.10	  
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ВСТУП	  
 
В основу семінару покладено матеріали, розроблені для он-лайн курсу «Як 

ефективно спланувати та провести діалог», що доступний на платформі масових 
безкоштовних он-лайн курсів «ПРОМЕТЕУС» за посиланням: 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/OSCE/DIAL101/2017_T1/about  

Координатор проектів ОБСЄ в Україні ініціював та забезпечив створення  
першого в державі загальнодоступного онлайн-курсу про діалоги за підтримки 
урядів-донорів проекту «Діалог заради реформ та суспільного єднання в 
Україні». 

Цей курс - унікальна можливість для слухачів змінити свої погляди на 
звичайний діалог, як на необхідний інструмент, коли у спілкуванні виникає 
непорозуміння через різне бачення, ставлення, різні позиції. Зазвичай ця різність 
стає причиною - негативних емоцій та переживань, зупинки проектів, невтілених 
реформ, соціальної напруженості, розділеності. Водночас різність - ресурс для 
розвитку, але лише тоді, коли ми перестаємо боятись і починаємо працювати, 
використовувати діалог не для простого спілкування, а як метод, інструмент, що 
допомагає зрозуміти іншого. 

За допомогою курсу ви опануєте базовий рівень знань про діалог. Він буде 
цікавим та корисним всім, кому потрібно покращити власну майстерність ведення 
колективних обговорень або важливо збільшити ефективність своєї активної 
громадської, суспільно-політичної діяльності. Водночас, матеріали курсу стануть 
у пригоді всім, хто втомився від звичайних суперечок, порожніх дебатів та 
дискусій і прагне до реальних змін у взаємодії з іншими. 

Курс буде цікавим широкому колу слухачів, зокрема: 

v організаторам та ведучим (фасилітаторам) діалогів, які вже проводять 
діалоги, скоріше, інтуїтивно або мають різні бачення діалогової 
діяльності - для покращення розуміння можливостей та 
інструментарію діалогу й удосконалення оволодіння навичками; 

v громадським активістам, реформаторам, які цікавляться темою 
діалогу для підвищення ефективності своєї діяльності; 

v громадянам будь-якого віку та професії, які цікавляться темою 
діалогів для власних потреб. 

До вашої уваги такі модулі та теми: 

Модуль 1 «Про діалог» 
v Про діалог 
v Діалог і конфлікт 
v Діалог і миротворчість 
v Культура діалогу 

Модуль 2 «Менеджмент діалогу» 
v Потреба у діалозі 
v Дійові особи та функціональні ролі в діалозі 
v Дизайн, етапи діалогу 
v Організація діалогу або менеджмент діалогового процесу 
v Результати діалогу та управління очікуваннями 

Модуль 3 «Про ведучого діалогу» 
v Розвиток навичок та здібностей,особистість ведучого діалогу 
v Комунікативні навички ведучого діалогу 
v Основи управління процесом 
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Курс допоможе зрозуміти: 

− з якою метою та за яких умов, як саме проводити перемовини з 
великою кількістю учасників; 

− коли доречний діалог, а коли може зашкодити; 
− як правильно організувати діалог; 
− про які питання на якому етапі в діалозі дбати, з ким і коли 
взаємодіяти для досягнення результату; 

− яким може і має бути результат діалогу. 
В рамках практичного модулю кожен зможе дізнатись, які комунікативні 

навички та техніки необхідно опанувати для налагодження порозуміння та 
можливої взаємодії між учасниками діалогу. 

Особливості курсу: 

− курс є двомовним (основні навчальні матеріали курсу підготовлені 
українською та російською мовами); 

− курс є частиною проекту Офісу Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, який в тому числі передбачає проведення у 2017 році 
офлайн-тренінгів для ведучих (фасилітаторів) діалогів. Однією з 
основних умов відбору учасників для участі в офлайн-тренінгу стане 
успішне проходження цього онлайн-курсу із отриманням сертифікату; 

− курс створено у співпраці українськими експертами-практиками трьох 
найбільш структурованих та досвідчених діалогових партнерських 
мереж України, а саме: Мережі фасилітаторів діалогів, Одеської 
обласної групи медіації та партнерів, Інституту миру та порозуміння та 
партнерів. 

До експертної команди курсу увійшли: 

v Альона Горова (Київ) 
v Катерина Гусєва (Одеса) 
v Максим Єлігулашвілі (Херсон) 
v Владислава Каневська (Київ) 
v Олена Кашкарьова (Київ) 
v Роман Коваль (Київ) 
v Павло Козелецький (Київ, Дніпро) 
v Альона Копіна (Харків) 
v Олександр Мітьков (Дніпро) 
v Олег Овчаренко (Кременчук) 
v Світлана Петрова (Харків) 
v Діана Проценко (Київ) 
v Анжела Старовойтова (Київ, АР Крим) 
v Інна Терещенко (Одеса) 

Загальну координацію та методологічне забезпечення при створенні курсу 
здійснювала Президент Національної асоціації медіаторів України, викладач 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Діана Проценко. 

Автори курсу особливо звертають увагу на те, що в умовах 
сьогодення, коли розгортаються гібридні війни, діалог в суспільстві, 
окремих громадах набуває неабиякого значення для потреб відновлення 
миру та профілактики розділеності суспільства. 
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МОДУЛЬ	  1	  «ПРО	  ДІАЛОГ»	  

Тема	  1.	  Про	  	  діалог	  
Автор: Олександр Мітьков 

План  

1. Визначення діалогу 
2. Принципи діалогу 
3. Ключові ознаки діалогу 
4. Невіддільні складники діалогу 
 

1. Визначення діалогу 

Із опертям на власний досвід застосування діалогу в Україні ми, автори 
курсу, переконані, що саме діалог  – це єдиний цивілізований та дієвий підхід 
при взаємодії особистостей, які прагнуть до побудови вільної демократичної 
країни, інтегрованої у світову спільноту за принципами відкритого суспільства. 
Діалог - ефективний підхід до побудови довіри між людьми, що базується на 
розумінні, відповідальності, неприпустимості насилля, повазі до особистості, 
верховенстві права і турботи про майбутнє. Достатньо часто виникає питання й 
навіть суперечки щодо визначення поняття «діалог». Існує багато визначень, 
але, на нашу думку, нижче зазначене є достатньо прийнятним та охоплює 
ключові характерні відмінні риси діалогу, а саме: діалог – це глибинний процес 
обміну сенсами, що створює якісні зміни. Звичайно, кожна частина визначення 
вимагає прояснення для розуміння складників. 

У першу чергу, діалог – це «глибинний процес», тобто не просто факт 
зустрічі чи розмови або суперечки, а процес, що має такі етапи: аналіз 
проблеми, дизайн діалогу, попередні зустрічі, проведення діалогу, домовленості 
про наступні діалогові зустрічі, при цьому «глибинний» означає, що комунікація 
між учасниками процесу виходить за межі поверхневого рівня обміну 
звинуваченнями, претензіями, аргументами - до викладення індивідуальних чи 
колективних переживань, болю, їх причин, передумов тощо. 

По-друге, діалог - це «обмін сенсами», що в нашому розумінні та практиці 
полягає в такій діалоговій комунікації, що складається не стільки з 
інформаційних повідомлень, викладених конкретними словами, адже у значно 
більшій мірі увага фокусується на сенсах, справжньому змісті, на вмінні їх 
розпізнати та відчути в інформаційному повідомленні, зрозуміти, що ж саме «за 
словами», тобто «між рядками», перевірити це розуміння, шляхом «повернення 
сказаного» тому, хто про це говорив, з метою підтвердження правильного 
розуміння або корегування. 

І, звичайно, це «якісна зміна». Це означає появу та формування у діалозі 
відсутніх перед тим між учасниками діалогу розуміння, поваги, підтримки, 
відповідальності, довіри одне до одного. 

 

2. Принципи діалогу  

Ефективність діалогу обумовлена принципами, які забезпечують 
налагодження якісної взаємодії між учасниками діалогу. У своїй практичній 
діяльності ми спираємось на такі основні з них:  
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- цінність у багатоманітності думок;  
- безсторонність ведучого діалогів; 
-  чути «іншого»; 
- рівна можливість висловитись; 
- говорити «від себе» (з власного досвіду, бачення), від 1-ої особи;  
- конфіденційність; 
- безпека. 
Додатково звертаємо вашу увагу на перелік та пояснення принципів діалогу 

Кей Ліндал  у книзі «Вивчення мистецтва слухати», зокрема:   

Принцип 1: Не робіть припущень, коли слухаєте. Те, що ви припускаєте, 
часто є невидимим для нас. Почасти наш інтерес до співрозмовника зумовлений 
здогадкою, що цій людині довелось пережити або пройти такі саме 
випробування, що й нам. Якщо ви здивовані, засмучені або роздратовані чимось 
з того, що говорить ваш співрозмовник, це можна пояснити тим, що сказане 
суперечить вашим здогадкам. 

Принцип 2: Коли ви говорите, робіть це у властивій вам манері, виходячи з 
власних переконань і спираючись на власний досвід. Промовляйте від першої 
особи. Вмійте відповідати за власні слова. Єдина людина, від імені якої ви 
можете говорити впевнено, - це ви самі. Намагайтесь уникати слів та 
словосполучень «завжди», «ніколи», «усі ми», «само собою». 

Принцип 3: Мета діалогу - прийти до розуміння іншої людини, а не оцінити 
її - чи вона хороша, чи погана, чи права, чи ні. Якщо ви будете сидіти й гадати, 
що вам подобається, а що ні, то замість того, щоб слухати того, хто говорить, ви 
будете спілкуватись самі з собою. Просто стежте за собою, а як помітите, що 
намагаєтесь судити, поверніться до слухання. 

Принцип 4: Слухайте не заради того, щоб погодитись або повірити, а для 
того, щоб зрозуміти. Головна мета перебування у діалозі полягає у тому, щоб 
здобути нове розуміння щодо чогось певного. 

Принцип 5: Ставте уточнювальні запитання або такі, які вимагають 
повнішої відповіді, які допоможуть вам краще дослідити та глибше усвідомити 
почуте. Уникайте ставити спрямовувальні питання, які містять вашу власну точку 
зору щодо предмета діалогу. 

Принцип 6: Робіть паузи, залишайте час на роздуми. Говоріть те, що маєте 
сказати, а не те, що хочеться. Робіть паузи, щоб люди мали можливість 
усвідомити те, що ви сказали. 

Принцип 7: Говорити має хтось. Стежте за тим, щоб кожний мав 
можливість висловитись. Але це не означає, що кожний повинен висловитись. 

Принцип 8: Залишайтесь у діалозі навіть тоді, коли стає нелегко. Не 
ховайтесь у собі, навіть якщо чуєте щось таке, що вас ображає. 

Принцип 9: Давайте знати про свої почуття, пояснюйте, що саме вас 
образило, що було неприємним. 

Принцип 10: Дотримуйтесь конфіденційності. Не розголошуйте імен тих, з 
ким ви мали розмову, коли ділитесь інформацією або ідеями, які ви отримали під 
час діалогу. 
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3. Ключові ознаки діалогу 

Звичайно, для того, щоб відрізнити діалог від будь-якого іншого 
комунікаційного процесу, необхідно пам`ятати й усвідомлювати  ключові 
ознаки діалогу як процесу:  

- неформальний (не підпорядкований та не записаний в певних нормах та 
процедурах);  

- гнучкий (попри важливу послідовність певних етапів, про що буде в 
наступних лекціях, процес щоразу буде адаптований під конкретні 
потреби та задачі, учасників та контекст, а також, у разі потреби, 
можливо повертатись на попередні етапи);  

- послідовний та керований ведучим;  
- трансформативний;  
- орієнтований на розуміння й прийняття.  

Частина ознак потребують детальнішого пояснення. Наприклад, діалог – 
керований процес, тобто: 

- ефективний процес діалогу,  як правило, вимагає участі фасилітатора; 
- в діалозі фасилітатор відповідальний за процес, а не за результат; 
- роль фасилітатора - у полегшенні  та налагодженні спілкування; 
- фасилітатор створює безпечний простір, щоб допомогти учасникам 
зосередитись на слуханні/розумінні один одного та взаємодії; 

- фасилітатор керує процесом у безсторонній манері, не схиляється до 
думки однієї чи іншої сторони. 

Діалог –  «трансформативний процес» та передбачає, що  

- учасники відкриті до змін або запрошуються бути відкритими до змін; 
- роль фасилітатора діалогу значною мірою полягає у формуванні 
ціннісного ставлення до діалогу; 

- діалог надає можливість  приймати думки  інших, відмінні від своїх, але, 
за необхідності, залишатись на своїй позиції;  

- діалог вимагає скромності та визнання. 
У діалозі учасники доходять розуміння, що їхні переконання стосовно 

певного питання значною мірою були сформовані їхнім життєвим досвідом та 
іншими факторами (вік, релігійна, етнічна, класова, статева або гендерна 
приналежність чи місце проживання) і можуть бути змінені внаслідок уважного 
слухання, спілкування та спільної роботи з іншою стороною. 

Діалог – процес, орієнтований на розуміння та прийняття. Діалог 
проводиться заради усвідомлення відмінностей в поглядах та сприйнятті 
учасників процесу. Через вислуховування один одного учасники розуміють, яким 
чином досвід кожного впливає на його/її переконання. Учасники можуть 
поділитись власним розумінням ситуації. Діалог надає можливість  сформувати 
спільне розуміння ситуації, що поділяється усіма. При цьому, сильні емоції, на 
кшталт гніву, печалі є прийнятними, коли вони сприяють розумінню глибини 
досвіду та переконань. Результатом діалогу є прийняття учасниками досвіду 
одне одного.  

 

4. Невіддільні складники діалогу 

З огляду на зазначене вище також звертаємо увагу на важливі складники 
діалогу, без яких діалог не буде ефективним. 
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1. Баланс інтелектуального, емоційного, фізичного та духовного 
складників. 

Для ефективного діалогу важливо подбати про всі складники. Так, на 
інтелектуальному рівні діалог створює багато можливостей для вирішення певної 
проблеми, взявши до уваги ресурс альтернативних точок зору, їх аналізу, 
пошуку варіантів рішень у разі потреби і готовності. Емоційний складник надає 
можливість прояснення  власних потреб та потреб інших людей, на основі чого 
формує відчуття довіри та близькості. Діалог дає змогу проговорити і зрозуміти 
емоції та почуття учасників. Фізичний складник - це чисте повітря, естетичне та 
комфортне приміщення, вчасні перерви – все це є складниками успіху процесу. 
Духовний складник – формування  атмосфери турботи про кожного учасника 
процесу. 

2. Можливості для саморефлексії та самопізнання: діалог надає 
можливість познайомитись з іншими світоглядами/способами сприйняття 
світу,  зрозуміти  себе та власні переконання, цінності, стереотипи  мислення та 
упередження. 

3. Емпатія: фундаментальним завданням діалогу є з’ясування досвіду та 
сприяння учасників, щоб створити можливість розуміння того, чому 
представники іншої групи мають відмінне бачення реальності. 

4. Покращене усвідомлення: діалог однаково визнає важливість для 
розуміння питань діалогу як об’єктивних фактів, так і персональних історій. 

5. Покращення навичок комунікації: в процесі діалогу учасники 
отримують можливість застосовувати різноманітні прийоми спілкування, що 
підвищують ефективність комунікації.   

6. Спільний аналіз: діалог дозволяє великим групам людей спільно 
з’ясувати, які саме питання для них важливі та чому та створити умови для 
спільного пошуку найбільш прийнятної ідеї чи подальшої дії. 

7. Можливості для спільної дії: процес діалогу супроводжується спільним 
аналізом проблеми й створює гарне підґрунтя для спільної дії. 

8. Можливості для зміцнення соціальної тканини: процес діалогу 
супроводжується аналізом глибинних потреб та цінностей, що створює підґрунтя 
для появи відчуття єдності між людьми з різними розбіжностями. 

У контексті активного використання принципів діалогу необхідно 
враховувати передумови успішного діалогу:  

- різноманітність досвіду залучених до діалогу учасників;  

- відсутність нагальної потреби вирішити питання в процесі конкретної 
діалогової зустрічі;  

- баланс відносної сили сторін діалогу. 

 

Звісно, нам може бути важко відмовитись від звичного 
повсякденного розуміння і традиційного використання діалогу, 
враховуючи також, що ми маємо різний досвід спілкування та 
переслідуємо різні цілі в конкретних розмовах, проте у цьому курсі 
будемо розвивати саме «компетенції діалогу» як інструменту. Тож треба 
дозволити змінам статися. 
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Тема	  2.	  	  Діалог	  і	  конфлікт	  
Авторка: Інна Терещенко  
 

План  
1. Визначення конфлікту. 
2. Класифікація конфліктів. 
3. Етапи розвитку конфлікту. Ескалація. 
4. Різні форми інтервенції в конфлікт. 
5. Конфлікт у сучасному українському суспільстві. 
6. Діалог як форма роботи у соціальних конфліктах. 

 
1. Визначення конфлікту 

Лекцію поділено на три блоки: про конфлікт, про діалог та про діалог як 
форму роботи з конфліктами у сучасних умовах в Україні.  

Конфліктологія, яка детально вивчає конфлікт, молода наука – вона існує 
всього кілька десятків років, але має великий арсенал напрацювань. Цьому 
сприяв той факт, що конфліктологія - це інтегрована наука, яка об'єднує підходи 
різних суміжних дисциплін. Конфлікти вивчають психологи, політологи, 
соціологи, менеджери, антропологи, правники, історики. Чималий арсенал 
досягнень отримано й практиками, які працюють з конфліктами - учасниками 
переговорів, медіаторами й фасилітаторами. 

Зважаючи на зазначене зрозуміло, чому так складно виділяти базові єдині 
дефініції. Зокрема, й визначень конфлікту напрацьовано в конфліктології безліч. 
У них зроблено різні акценти на сам процес виникнення конфлікту або його  
розвиток чи наслідки. У цій лекції ми будемо спиратися на прості визначення та 
класифікації, які мають для нашої теми прикладне значення. У найзагальнішому 
вигляді можна сказати так:конфлікт (від лат. conflictus – зіткнувся) - зіткнення 
інтересів, позицій, поглядів, цінностей. 

 
2. Класифікація конфліктів 

Наша мета в цій лекцій не стільки дати різні класифікації, скільки 
зорієнтувати, з якими саме конфліктами є сенс звертатись до такого методу 
роботи як діалог. Загалом типологія соціальних конфліктів вибудовується за 
різними критеріями, а саме: 

1) за сферою прояву розбіжних інтересів; 
2) за змістом розбіжних інтересів (або за видами ресурсів, щодо яких 
виникла суперечка); 

3) за особливостями суб'єктів-учасників; 
4) за психологічними особливостями виникнення і розвитку конфлікту; 
5) за типом поведінки учасників; 
6) за ступенем юридичної регламентації; 
7) за формально-структурними ознаками. 

Звертаємо вашу увагу, що наш курс сфокусовано на соціальних 
(міжгрупових), ціннісних (за предметом) конфліктах, які проявилися в результаті 
кризи у зв'язку з і після Майдану, конфліктів в та навколо України. 

 
3. Етапи розвитку конфлікту. Ескалація 
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У розмові про соціальні конфлікти, про те, як їх відстежувати, як управляти 
та вирішувати, важливо розуміти і знати, який шлях проходить соціальний 
конфлікт. Найбільш докладний опис того, які стадії проходить соціальний 
конфлікт, що відбувається всередині груп протистояння, а також між такими 
групами, дав австрійський вчений Фрідріх Глазл, визначивши цей процес як 
ескалацію конфлікту. Він виділив 9 етапів: 

1) твердішання; 
2) дебати; 
3) дія; 
4) імідж, коаліція; 
5) втрата обличчя; 
6) стратегія погроз; 
7) окремі нищівні удари;  
8) розщеплення; 
9) разом у прірву. 

Основний же шлях груп у конфлікті можна описати, як процес первісного 
опису себе як «виключної» групи, потім відділення від інших з підкресленням 
своїх переваг і чеснот, а потім - власне зіткнення. Зіткнення - процес, який 
наростає - від погроз до «окремих ударів». І, що важливо в цьому описі 
ескалації, якщо не втрутитися на одному з етапів ескалації конфлікту, то 
неминучий шлях загальних втрат. Як образно описав Глазл, останній дев’ятий 
етап – «разом у прірву» - коли вже ні кроку назад, тотальна конфронтація і 
знищення навіть ціною самознищення. 

Такий докладний опис процесу конфронтації важливо розуміти та 
враховувати для підготовки адекватних засобів інтервенції в конфлікт. 

Для масштабних дій практиками-миротворцями часто використовується 
простіший підхід - виділення таких стадій конфлікту, як: 

1) передконфлікт, 
2) конфронтація, 
3) криза, 
4) вихід з конфлікту, 
5) постконфлікт. 

Також важливо знати, що соціальний, політичний конфлікт розвивається 
циклічно, тобто різного роду події, обставини, що відбуваються у суспільстві, 
можуть запускати нові витки розвитку конфлікту.  

 
У подібній схемі було б корисно, якби ви під час опрацювання теми спробували дати опис стадій 

розвитку конфлікту на прикладі розвитку Майдан-Антимайдан 2013-2014 років. 

Під виходом із конфлікту розуміють його завершення, що може мати вигляд 
розв’язання, врегулювання, тобто знайдення рішення у той чи інший спосіб. 
Звертаємо вашу увагу, що також можливе завершення конфлікту при його 
згасанні (коли вичерпалися ресурси для участі в конфлікті чи змінились 
пріоритети сторін конфлікту), зникненні предмету та/чи сторони конфлікту 
(припинення юридичної особи, смерть фізичної особи) тощо, коли рішення по 
суті конфлікту не знайдено, але в цьому вже відпала потреба.   

Як у процесі врегулювання конфлікту, так і при переході конфлікту до його 
згасання, сторони можуть самотужки намагатись із ним впоратись (фактично – 
проводитимуть переговори чи будуть застосовувати силу/інші переваги), але 
також до цього процесу за власною ініціативою чи за ініціативою однієї або всіх 
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сторін може бути залучена третя стороння особа. Ситуація, коли в конфлікт між 
сторонами для його припинення залучаються сторонні учасники, – є 
інтервенцією, зовнішнім втручанням, про різні форми якого розповімо далі. 

 

4. Різні форми інтервенції в конфлікт 

Переходимо до наступного блоку нашої лекції - про діалог. Досить часто 
діалог сприймають, як розмову двох людей, сторін, точок зору. По духу 
розуміння діалогу хотілося б представити вам на розгляд визначення і розуміння 
діалогу, який пов'язується з мирними процесами в трансформації етнічних, 
соціальних конфліктів.  

За Х. Сондерсом (Hal Saunders, A Public Peace Process: Sustained Dialogue to 
Transform Racial and Ethnic Conflicts):  

«Діалог - процес істинної взаємодії, через нього люди глибоко слухають 
одне одного, і тоді всередині кожного відбуваються зміни і цим пізнання. 

Кожен робить серйозні зусилля, щоб включити уявлення іншого до власної 
картини світу, навіть коли залишаються розбіжності. 

Ніхто з учасників не відмовляється від своєї ідентичності, але кожен визнає 
досить обґрунтованими інші людські домагання, можливість дій, що відрізняються 
способом і напрямом». 

Таким чином, діалог виступає одним зі способів роботи з конфліктом. Діалог 
є керованим процесом, що проводиться ведучим/фасилітатором такого процесу, 
тобто третьою сторонньою особою, діалог – одна з форм інтервенції в конфлікт.  

Оскільки певні явища краще розуміються у порівнянні, розгляньмо, які є ще 
форми інтервенцій і яке місце серед них посідає діалог. Загалом способи 
втручання різняться за рівнем впливу та контролю самих сторін конфлікту та 
третьої сторони у процесі врегулювання конфлікту та прийняття рішення. 

Так, на схемі ви можете побачити, які існують методи вирішення конфліктів 
(на схемі наведено лише основні види, хоча загалом у практиці нараховують 
понад 400 основних та гібридних способів врегулювання конфліктів). 
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Максимальний рівень впливу на рішення конфлікту третьої сторони - це 
одноосібне ухвалення рішення (на основі повноважень, наприклад, коли 
керівник вирішує питання щодо виходу з конфлікту співробітників), судовий 
розгляд, коли суд на основі закону уповноважений приймати рішення в 
суперечці. 

Далі вплив на рішення сторін збільшується, і при фасилітації, медіації та 
переговорах сторони приймають рішення самостійно. 

Проведення діалогу містить ознаки таких форм інтервенції в 
конфлікт, як фасилітація та медіація.  

Медіація – це гнучкий процес врегулювання конфлікту, що проводиться 
добровільно та конфіденційно, в якому нейтральна, неупереджена особа – 
медіатор - допомагає сторонам у процесі переговорів досягти згоди щодо 
вирішення спору або розбіжностей, при цьому сторони мають повний контроль 
над процесом прийняття рішення та самі визначають умови вирішення спору, 
тобто медіатор, на відміну від судді чи арбітра, не приймає рішення для сторін і 
замість сторін по суті спору. Медіатор - нейтральний посередник, який пройшов 
необхідну підготовку та володіє спеціальними навичками роботи зі змістом, 
процесом та відносинами сторін, визначає та відповідає за ефективний процес 
перемовин. Медіація може проводитись між двома чи більшою кількістю сторін, 
може тривати протягом кількох годин поспіль в рамках однієї чи кількох 
зустрічей. 

Фасилітація - недирективне сприяння (допомога) учасникам групи 
ефективно, без втрат часу провести обговорення складної проблеми чи виконати 
інші поставлені перед ними задачі у межах конкретної зустрічі. 

У діалозі обговорення конфлікту проходить в групі. Група складається 
з різних людей. Вони можуть відрізнятися за віком, соціальним станом, 
професіями. У кожного учасника - свій життєвий досвід. При цьому різних людей 
може об'єднувати одне завдання, проблема, наприклад: вжити заходів для 
запобігання насильству в конкретній конфліктній ситуації.  

Почасти діалог визначають як специфічний вид медіації, називають 
медіацією заради примирення (peace mediation), медіацією в громаді (community 
mediation). Детальніше порівняння фасилітації (ведення) діалогу як 
специфічного способу інтервенції та класичної медіації буде розглянуте у лекції 
щодо результатів діалогу та управління очікуваннями у діалозі.  

Для того, щоб завершити розмову про інтервенції в конфлікт, наголосимо, 
що вибір форми інтервенції (втручання) у конфлікт залежить від того, на якій 
стадії знаходиться конфлікт. Сама інтервенція в конфлікт може реалізовуватися 
на різних стадіях розвитку конфлікту, але залежно від стадії конфлікту, динаміки 
його розгортання інтервенція може бути утруднена, а також може бути 
спрямована на виконання різних завдань. 

Наприклад, коли в Києві «стояв» Майдан (з кінця 2013 року та до середини 
січня 2014 року), було гостра потреба у діалогах: багато різних людей з різними 
поглядами й розумінням майбутнього потребували діалогу. У цей період на 
самому Майдані були діалоги, які мотивували до громадської активності, 
прояснювали розуміння різними учасниками Майдану європейських цінностей, 
громадянських компетенцій тощо (формат «Діалоги на Майдані»), у різні періоди 
включалися фахівці та проводили переговори між Майданом і силовиками тощо.  

Водночас, діалоги, які, в першу чергу, представили б ідеї Майдану тим 
групами та регіонам, у яких не було можливості зрозуміти з першоджерела 
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принципи й цінності Майдану, на жаль, не відбулись у достатній мірі. Частково 
так трапилось через динаміку подій на Майдані в Києві, недостатність 
внутрішнього діалогового ресурсу, а також через ескалацію подій у Криму, а 
згодом і на сході, коли діалог уже перейшов на інший рівень та масштаб. 
Відповідно, «просвітництво» та вибудовування контакту між представниками 
різних бачень щодо Майдану та його цінностей всередині України в повній мірі не 
вдавалося, через що, перш за все на сході та півдні країни, накопичувалися 
різного роду інтерпретації, негативні стереотипи і страхи щодо Майдану.  

Наприклад, після відомих трагічних подій 2-го травня 2014 року в Одесі 
основне завдання для одеситів та місцевої влади спочатку полягало в тому, що б 
зупинити зростання конфлікту, розвести сторони і зробити «стоп». Лише потім, 
виділивши актуальні питання про припинення ескалації, окремо створювати 
діалоговий майданчик для подальшого проведення діалогів, але на цьому етапі 
конфлікту не могло бути й мови про примирення, наприклад, чи принаймні про 
діалог. 

У підсумку цього блоку зазначимо, що діалог може слугувати 
універсальним способом інтервенції у конфлікт і застосовується на всіх 
етапах конфлікту. Ймовірно, одним з виключень може бути ситуація в зоні 
відкритого збройного зіткнення. Але і у цій ситуації докладаються зусилля, щоб 
принаймні вести переговори, адже недарма кажуть, що «поки люди 
розмовляють, зброя не стріляє». 

 

5. Конфлікт у сучасному українському суспільстві 

Перед усім, важливо зрозуміти, якою є специфіка ситуації в Україні. Як 
можна оцінити ситуацію, в якій зараз проходять діалоги, які конфлікти можна 
виділити, в яких застосовується вже чи може застосовуватись діалог як 
технологія, інструмент?  

На території нашої країни відбуваються різні конфлікти: різного рівня, з 
різними підставами і факторами, що розділяють. Це і конфлікти всередині 
громадянського суспільства, між різними соціальними групами, всередині 
активістських груп, а також значно складніший та гостріший багатосторонній 
геополітичний конфлікт, однією зі сторін якого є Україна, тобто у 
найзагальнішому вигляді можна сказати, що конфлікти є «в» і «навколо» України 
(під конфліктом «навколо» України мається на увазі зовнішній відносно 
суспільства України, але такий, що відбувається на території України, конфлікт). 
Як відносно першої, так і відносно другої площини конфліктів можливо 
застосовувати діалог, але в цих процесах будуть суттєві відмінності.  

У межах цього курсу ми в першу чергу зосереджуємо увагу на тому, як 
застосувати діалог до тієї множини конфліктів, що є всередині нашого 
суспільства. При здійсненні в таких конфліктах інтервенцій через діалог, 
важливо брати до уваги кілька факторів, а саме: наше суспільство має ознаки 
розділеності, поляризації на різних рівнях (від державної риторики до медіа, в 
активістських колах, в різних спільнотах), а в дискурсі присутні так звані 3 «Д» 
(дегуманізація, деперсоналізація, делегітимізація). 

Для кращого розуміння цієї специфіки давайте познайомимось з основними 
ознаками так званого «розділеного суспільства» (divided societies), серед яких: 

- потоншення соціальної тканини суспільства, тобто ізоляція його 
членів один від одного; 



	  
 

Розумійте інших легко 
і нехай співрозмовники завжди 
правильно розуміють Вас! 

 

Курс «Як ефективно 
спланувати та провести 

важливий діалог» 
 

	  

© ОБСЄ, 2017 
© А. Горова, К. Гусєва, М. Єлігулашвілі, В.Каневська, О.Кашкарьова, Р. Коваль, П.Козелецький, А. 
Копіна, О. Мітьков, О.Овчаренко, С. Петрова, Д. Проценко, А.Старовойтова, І. Терещенко,	  2017	  

16	  

- дистанціювання і протиставлення груп за релігійною, етнічною чи 
будь-якого іншого ознакою; 

- поява вигнанців у суспільстві; 

- формування негативних стереотипів, взаємні упередження і 
побоювання між різними групами; 

- прояв расової, релігійної, соціальної нетерпимості в усіх сферах 
суспільного життя, особливо під час різних масових заходів, у 
відносинах з правоохоронними органами, у медіа. 

Ситуація додатково ускладнюються новими факторами: великою міграцією 
населення, проблемами інтеграції ВПО в місцеві спільноти, потребою у 
самоорганізації суспільства загалом і лобіюванні своїх інтересів на різних рівнях 
влади при здійсненні загальнодержавних реформ. 

 
6. Діалог як форма роботи у соціальних конфліктах 

За цих умов, що описані вище, сьогодні виокремлюються такі специфічні 
завдання діалогу: 

- допомогти дізнатись та розуміти те, що у конфлікті є інша сторона; 
- розгойдувати та руйнувати міфи й образ ворога; 
- відновлювати зв'язки; 
- допомагати відходити від біполярного бачення ситуації тощо. 

Складнощі діалогу в сучасній ситуації загалом: 

- непопулярність діалогу через фазу конфлікту; 
- діскредитованість діалогу як інструменту; 
- змішування діалогу з іншими формами інтервенції у конфлікт; 

Складнощі діалогу в конкретному випадку - діалог неможливий або 
небажаний, коли: 

- такий високий рівень конфронтації, що зустріч/діалог можуть 
використовувати для її ж посилення; 

- сторони не готові до розмови й визнання іншого, іншої позиції. 

У зазначених вище випадках ускладнення чи неможливості проводити 
діалог буде доречним надати перевагу: 

- човниковим, розділені обговоренням; 
- використовувати форми опосередкованого обговорення, наприклад, 
через арт-події, 

- залучати в діалоги осіб, які не є лідерами думок, адже в завдання 
останніх часто входить мобілізація на підтримку конфронтації. 

 
Попри всі складності, діалог дозволяє нам говорити про конфлікт. Відкриває 

можливість обміркувати факти, які можуть бути болісними та неприємними. 
Згадати й частково пережити емоції, пов'язані з конфліктом. Дізнатися, як 
переживають конфлікт опоненти. Разом переосмислити те, що відбувається, 
спробувати знайти рішення. Іншими словами, діалог дозволяє трансформувати 
конфлікт. Водночас він спрямований на те, що «людям вдається як виховати 
впевненість у собі, так та побудувати відносини з іншими». 

І наостанок вважаємо критично важливим наголосити: так, конфлікт несе за 
собою багато втрат та негативних емоцій, водночас діалог в конфлікті 
збільшує поле можливостей, які відкриваються в кризовій ситуації, адже 
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діалог – це шлях і засіб переходу від біполярності до різноманітності, до 
світу, де одночасно співіснують інтереси й потреби різних груп і громад. 
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Тема	  3.	  Діалог	  та	  миротворчість	  
Автор: Максим Єлігулашвілі 

 
План 
1. Перші спроби теоретичного обґрунтування миротворчості. 
2. Закріплення миротворчості: від концепцій до міжнародних документів. 
3. Поява війни нового типу: трансформація насильства та конфлікту. 
4. Роль діалогу в миротворчому процесі. 
5. Задачі та способи застосування діалогу у миротворчості. 

 
 

1. Перші спроби теоретичного обґрунтування миротворчості  

Безумовно, конфлікт – явище багаторівневе. Він може різнитися кількістю 
учасників, ступенем «конструктивності», тривалістю тощо. Підходів та моделей 
класифікації конфлікту існує доволі багато, і процес цей продовжується. Ми з 
вами спробуємо зупинитись на конфліктах міжгрупових, тих, що охоплюють 
широкі верстви населення. Саме вони доволі часто мають високу загрозу 
застосування насильства. ХХ століття з масовими війнами, громадянськими й 
політичними конфліктами, тотальними репресіями та геноцидом сформувало 
інтелектуальний і політичний громадський запит на ефективні інструменти 
недопущення, мінімізації загроз конфліктів такого типу на найвищому рівні.   

З кінця ХІХ століття все голосніше висуваються вимоги регуляції війни, 
обмежень дій держави стосовно індивіда, гуманізації самого життя та 
обґрунтування зовнішнього, міжнародного втручання у випадках суттєвого 
загострення конфлікту. Одними з перших спробували втілити цей запит у 
практичну модель дослідники Кеннет Боулдінг та Анатоль Рапопорт. Саме вони 
ініціювали ще у 1955 році серію публікацій з проблем вирішення конфліктів, а 
пізніше організували Центр з дослідження й вирішення конфліктів. Вони 
запропонували застосовувати комплексний підхід при дослідженні конфлікту. У 
фокусі знаходиться вже не тільки політичний процес, але й еволюція націй та 
народностей, роль міжнародних організацій, світова економіка тощо. 
Комплексний аналіз мав дати розуміння перебігу, а, отже, й бази для пошуку 
шляхів розв’язання самого конфлікту. Окрім того, була запропонована ідея 
інтегративної допомоги, яка розглядала можливість контролю, переконання й 
«заморожування» конфлікту на більш тривалий термін. На основі цього вже 
можно було вибудовувати різні моделі включення, управління самим конфліктом.  

Від просто комплексного аналізу конфлікту, виокремлення тез щодо 
можливості управління конфліктом уже доволі скоро була сформульована ідея 
дій на підтримку миру. В середині 60-х в Осло запрацював Інститут досліджень 
миру, у якому Йохан Галтунг сформулював ключові дефініції для миротворчості. 
Це такі поняття, як миротворчі операції (peacemaking), операції з підтримання 
миру (peacekeeping) та миробудівництво (peacebuilding). Йому ж належить і 
перша спроба теоретичного обґрунтування ідеї миротворчості. Так, мирне 
вирішення конфліктів має спрямовуватись на обмеження відкритого 
конфліктного протистояння учасників, на припинення конфліктних дій, 
деескалацію напруги, зниження рівня ворожнечі, перехід учасників конфлікту до 
пошуку спільного вирішення проблеми. Миробудівництво – діяльність, що має 
закріпити мир шляхом створення й розвитку спільних проектів економічного, 
соціального, культурного розвитку, проведення просвітницької роботи, 
формування принципів ненасильницького вирішення конфлікту з використанням 
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засобів масової інформації. Головне ж завдання підтримання миру – це 
розмежування сторін конфлікту, попередження військових зіткнень між ними, 
контроль їх військових дій. Саме цей підхід уже значно пізніше знайде втілення в 
основних концепціях і відповідних документах провідних міжнародних 
організацій та інстритуцій у світі.  

Продовжив пошук шляхів розв’язання конфлікту через зовнішню 
інтервенцію Г. Фішер. З його точки зору управління конфліктом має базуватись 
на загрозі застосування сили. Фактично його ідеї базувались на спроможності 
світової спільноти примусити конкретну державу прийняти загальну волю. Це 
мало реалізовуватись шляхом поєднання вимог, пропозицій та загроз. До того ж, 
цілі, висунуті світовую спільнотою, повинні бути чітко визначені і, по можливості, 
поділені на етапи для полегшення, власне, процесу переговорів. 

Фактично, попередні дослідники вибудували підґрунтя для концепції 
міжнародної миротворчої інтервенції. Але доволі часто їм висували 
контраргументи, що  цей набір засобів так і не призводив до розв’язання 
конфлікту, а лише деекскалував гостру, насильницьку фазу. Відповідно вже в 
кінці 70-80-х років була розроблена ідея трансформації відносин між 
протиборними сторонами, закладено основи фактично нової парадигми в 
миротворчості - концепції трансформації конфлікту. Її прихильниками робився 
окремий акцент на миротворчій діяльності як можливості пошуку коріння 
конфлікту та суб’єктів конфлікту, налагодження комунікації між ними. Саме вона 
мала забезпечити надалі соціальні та структурні зміни, які б закріплювали мир. 
Відповідно, чи не вперше було визнано важливу роль, яку може відігравати 
народна дипломатія, що надає можливість включати в офіційні процеси 
неофіційних учасників переговорів. Згодом ця концепція отримала розвиток у 
роботах одного з ключових експертів з транформації конфлікту – Джона Пола 
Ледераха.  

   

2. Закріплення миротворчості: від концепцій до міжнародних 
документів 

Фактично із середини ХХ століття ми отримуємо доволі широкий спектр 
моделей та підходів до розв’язання конфлікту різного рівня та ступеня. 
Ключовою для переходу від теоретичних розробок до фіксації миротворчості як 
практик та інструментів діяльності міжнародних інституцій стала доповідь 
Бутрос-Галі, тодішнього Генерального секретаря ООН. І хоча перший випадок 
застосування «сил із підтримки миру» припадає на ще 1956 рік, проголошений 
ним «Порядок денний для миру» став важливою віхою в розвитку миротворчості. 
Адже саме в цьому документі чи не вперше комплексно було окреслено 
діяльність найбільшої міжнародної організації в забезпеченні миру у світі. За 
задумом тодішніх очільників ООН, діяльність із підтримки миру мала базуватися 
на поняттях «превентивна дипломатія», «миротворчість» і «підтримання миру», 
що нерозривно пов'язані між собою і визначаються наступним чином: 

Превентивна дипломатія - це дії, спрямовані на попередження виникнення 
суперечок між сторонами, недопущення переростання наявних суперечок у 
конфлікти й обмеження масштабів конфліктів після їх виникнення. . 

Миротворчість - це дії, спрямовані схилити протиборні сторони до угоди, 
головним чином за допомогою таких мирних засобів, які передбачені в розділі VI 
Статуту Організації Об'єднаних Націй. 
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Підтримання миру - це забезпечення присутності Організації Об'єднаних 
Націй в даному конкретному районі, що досі робилося за згодою всіх 
зацікавлених сторін, - яке, як правило, пов'язане з розгортанням військового і / 
або поліцейського персоналу Організації Об'єднаних Націй, а нерідко й 
цивільного персоналу. Підтримання миру - це засіб, який розширює можливості 
як у запобіганні конфліктам, так і в миротворчості. 

Окрім того, було окреслено концепцію побудови миру в постконфліктний 
період - концепція дій щодо виявлення й підтримки структур, спроможних 
сприяти зміцненню миру з метою запобігання рецидиву конфлікту або його 
екскалації. Превентивна дипломатія спрямована на врегулювання суперечок до 
того, як відбувається спалах насильства; миротворчість і підтримання миру 
покликані зупинити конфлікт і забезпечити збереження миру, як тільки він буде 
досягнутий. У разі успіху вони підвищують шанси на миробудівництво в 
постконфліктний період, що може запобігти повторним спалахам насильства між 
країнами й народами. 

Дійсно, миротворчість - це метод, уперше запропонований і розроблений 
ООН, який не піддається простому визначенню, оскільки має безліч аспектів і 
нюансів. Виникнувши як міжнародний засіб підтримки і встановлення миру від 
імені всієї світової спільноти під егідою ООН, надалі, після закінчення Холодної 
війни, миротворчість міцно ввійшла і в арсенал засобів різних регіональних і 
субрегіональних угод і організацій. 

Але запропонована модель так і не змогла стати ефективним інструментом 
протидії війні та стримуванню конфліктів. Упродовж більше ніж 20 років після 
прийняття цього документу у світі відбувались не тільки війни, але й випадки 
геноцидів та все збільшується кількість точок заморожених конфліктів. Отже, це 
не могло не вплинути на ревізію підходів до миротворчості.  

 

3. Поява війни нового типу: трансформація насильства та конфлікту  

Після завершення холодної війни намітилася суттєва зміна концепції 
втручання міжнародних інституцій у конфлікти. Час Холодної війни 
ознаменувався застосуванням сили з підтримки миру, яка базувалась на 
нейтральному та ненасильницькому втручанні, основою якого ставав консенсус 
сторін конфлікту та домовленості про мир. Останні десятиліття свідчать про 
зростання практики миротворчих дій в умовах активної фази внутрішніх війн із 
відсутністю консенсусу сторін. Частина дослідників та експертів уже заявили про 
трансформації війни як явища. Видозмініюючись, війна вимагає і зовсім іншого 
інструментарію та практик утручання в конфлікт, методів та підходів, які до 
цього часу навіть не розглядались.  

Дійсно, війна як одна з найсильніших, жорстоких і масових форм 
міжгрупових конфліктів, упродовж історії зазнала безліч трансформацій. Так, 
європейські країни в Нові часи включають у власний процес державного 
будівництва питання контролю над застосування збройного насильства. З XIV по 
XVII століття Європейські монархії спираються на найманців. Саме вони стають 
головними інструментами боротьби з феодалами. Європейські монархи 
отримують монополію на насильство, завоювавши його на полях битв, де щільні 
піхотні ряди (баталії) завдають поразки дворянській кінноті. І саме швейцарські 
гвардійці будуть гинути на сходах палацу Тюїльрі в 1792 році, залишавшись 
останніми захисниками французької монархії. Революція відкрила епоху 
народних армій, що перетворила солдат на патріотів, лояльних і ініціативних. 
Період воєн націй завершується вже в 1945 році. Зараз важко уявити лідера 
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демократичної, розвиненої країни, який нехтує солдатськими життями. Масова 
мобілізація стає все більш складним у застосуванні інструментом, саме на основі 
зміни суспільної думки та консенсусу щодо цього питання.  За  великим 
рахунком, змінився формат формування війська, його поповнення і, відповідно, 
легального й підтримуваного суспільством інструментарію.  

Крім того, в останні десятиліття XX століття був сформований новий тип 
організованого насильства (особливо в Африці та Східній Європі). Фактично 
війни 1990-х та нульових років в Африці і  Східній Європі не є «просто» 
етнічними або громадськими конфліктами, а «себе містять безмежну кількість 
транснаціональних зв'язків». Зв’язків, які унеможливлюють  чітке розмежування 
між внутрішнім і зовнішнім, між агресією (напад із-за кордону держави) і 
репресією (атака із середини країни проти власних громадян), або навіть між 
локальним і глобальним. Адже друга половина ХХ століття інституалізувала та 
вибудувала розгалужену систему транснаціональних зв’язків не тільки між 
економіками, корпораціями та громадськими організаціями. Ті самі зв’язки 
сформувались і між збройними силами, міждержавними формальними та 
неформальними, легальними та протизаконними об’єднаннями у форматі 
організацій, блоків та мереж. У нас з’являються не тільки міжнародні організації 
з підтримки миру, незаконні збройні формування та кримінал також стає 
глобальним. 

Фактично у військовій справі відбулася революція, але це революція не 
технологій, а соціальних відносин, пов'язаних із методами ведення самої війни. 
Контекстом виникнення нових воєн стає ерозія автономної держави, а в деяких 
випадках і дезінтеграція держави. Зокрема, проявом цього є зникнення 
монополії на легітимне організоване насильство. Ця монополія руйнується як 
зверху, так і знизу. Зверху її роз’їдає транснаціоналізація збройних сил, що 
почалася під час двох світових воєн і була інституалізована під час Холодної 
війни у вигляді системи блоків. Саме вони вибудували незліченні 
транснаціональні зв'язки між збройними силами, обмеживши застосування 
насильства державами самостійно. Водночас знизу монополію на організоване 
насильство роз'їдає «приватизація». Доступність технологій, зростання 
демобілізації, передача приватним компаніям раніше монопольних сфер 
застосування насильства державою (приватні в'язниці, охоронні структури, 
використання найманців у військових операціях та інше) продовжує підточувати 
колись цілісну монополію. Уже не тільки держава стає головним користувачем 
насильства, як інструменту вирішення проблем. Кількість акторів, які легально 
або на межі легальності можуть застосовувати насильство, радикально 
збільшилась.  

Практика війн кількох останніх десятиліть продемонструвала радикальну 
зміну структур, які забезпечують війну. Так, типова для старих конфліктів 
вертикально організована ієрархія змінюється на різнорідний каскад груп різного 
типу та впливу. Саме вони стають головним інструментом нової війни. 
Наприклад, воєнізовані формування, місцеві польові командири, кримінальні 
банди, поліцейські сили, групи найманців, а також регулярні армії, включно з 
формуваннями, які від них відкололись. З організаційного боку ці сили вкрай 
децентралізовані і діють змішаним чином, використовуючи як конфронтацію, так 
і навіть залишившись противниками - кооперацію. Вони використовують 
розвинені технології, нехай навіть це не те, що заведено називати «високими 
технологіями» (наприклад, бомбардувальники-невидимки або крилаті ракети). 
Але за останні п'ятдесят років був зроблений істотний прорив в галузі легших 
видів зброї, наприклад, стрілецької - легкої, точної і настільки простої у 
використанні, що впоратись із нею може й дитина. Так само для координації, 
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посередництва й ведення переговорів ці різнорідні бойові формування також 
використовують сучасні засоби зв’язку - мобільні телефони або комп'ютерні 
мережі. 

Не варто забувати, що зміна формату війни призвела і до трансформації 
економічних моделей. Нова глобалізована військова економіка майже 
діаметрально протилежна військовим економікам двох попередніх світових війн. 
Вони були централізованими і підпорядковувались одному спільному інтересу, 
що контролювався та координувався з центру. Нова військова економіка 
абсолютно децентралізована. Ця економіка дуже залежить від зовнішніх 
ресурсів. У цих війнах, з огляду на міжнародну конкуренцію, загрозу фізичного 
знищення або зникнення нормальної торгівлі, різко падає рівень внутрішнього 
виробництва, те ж саме відбувається і з податковими надходженнями. За таких 
обставин бойові формування самі забезпечують себе ресурсами за допомогою 
пограбувань, захоплення заручників, чорного ринку або зовнішнього сприяння. 
Останнє може мати такі форми: грошові перекази членів діаспори, вилучення 
частини гуманітарної допомоги, підтримка з боку сусідніх урядів, незаконна 
торгівля зброєю, наркотиками або цінною сировиною, наприклад, нафтою або 
алмазами, торгівля людьми. Підтримуватися всі ці джерела можуть лише через 
безперервне насильство. Отже, сама логіка війни вбудована в економіку. Окрім 
того, цей набір загрозливих соціальних відносин, лише укріплений війною, має 
тенденцію поширюватися через кордони разом із біженцями, організованою 
злочинністю або різноманітними меншинами. Розпізнати кластери військових або 
близьких до військових економік можливо в таких місцях, як Балкани, Кавказ, 
Центральна Азія, Африканський Ріг, Центральна Африка або Західна Африка і, 
вже в Україні. 

Оскільки різні сторони конфлікту орієнтуються лише на прагнення сіяти 
«страх і ненависть», вони діють методами, які взаємно підсилюють один одного, 
допомагають один одному створити атмосферу тривоги і підозрілості. Ключовим 
інструментом цього стає насильство, що слугує головним засобом дестабілізації 
спільнот, руйнації міжгрупових зв’язків та делігітимізації будь-яких інших 
форматів управління.  

Перш за все перераховані зміни трансформували не тільки війну як явище. 
Вони істотно вплинули на трансформацію підходів до миротворчості і, відповідно, 
діалогу як її складової.  

По-перше, цілі «нових» війн не є політичними в традиційному сенсі, вони 
пов'язані з «політикою ідентичності», а не з ідеологічно або «геополітично» 
обґрунтованим «національним інтересом». Відповідно локальні процеси, групи, з 
якими ідентифікують себе люди, котрі перебувають на території конфлікту, 
стають ключовим фактором.  

По-друге, бій (і навіть контроль території) перестає бути головним засобом, 
«нова війна» - це радше війна з населенням, ніж із противником. Отже, чим 
сильніше контроль та страх, тим потужніші стають позиції в майбутніх 
перемовинах та зростає статус. Відповідно, населення та його спроможність 
чинити спротив у різних формах стає головною загрозу ладу, який намагаються 
вибудувати на території конфлікту.  

По-третє, ця війна живе завдяки специфічній військовій економіці, 
децентралізованій, залежній від зовнішніх джерел (гуманітарна допомога, участь 
діаспор тощо) і кримінальних доходів від торгівлі зброєю або наркотиками. 
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Дійсно, окреслені тенденції демонструють вкрай гостру потребу перегляду 
підходів до миротворчості. Моделі та ідеї, закладені під час Холодної війни, 
стають безсилими перед викликами нового часу. 

 На зміну локальним конфліктам, які є проявом глобального змагання 
капіталістичного й соціалістичного світу, прийшов кардинально новий формат. 
Тепер ми миємо справу з численними локальними або «малими» війнами і 
збройними конфліктами. Окремі держави, їх коаліції, а також різні соціально-
політичні та релігійні угруповання всередині країн неодноразово застосовують 
силу зброї для вирішення територіальних, політичних, економічних, 
етноконфесійних та інших проблем і суперечок. 

Значно частіше стали відбуватися конфлікти між численними збройними 
угрупованнями всередині держав, що часто супроводжується та розпадом 
державних структур. Таким чином, у кінці XX - початку XXI століття 
найпоширенішою формою військового протиборства стає внутрішній 
(внутрішньодержавний) збройний конфлікт та громадянська війна. Усе це 
ставить під сумнів традиційні підходи та інструменти превенції й гуманітарної 
інтервенції. Новий формат війни змінює й підходи побудови миру, і превенції. 
Неодноразово експертами та практиками наголошувалось на необхідності 
поновлення підходів до миротворчості, обумовленого значними змінами у 
природі конфлікту, зокрема:  

1. Більшість сучасних насильницьких конфліктів асиметричні, їх 
характеризує нерівність учасників у доступі до влади і різний статус.  

2. Більшість мають затяжний характер, неодноразово порушуючи поріг 
насильства, і це не дозволяє застосувати до них напрацьований інструментарій.  

3. Вони деформують суспільство, економіку і регіони, створюють комплексні 
надзвичайні ситуації, які підживлюються, з одного боку, протистоянням на 
місцях, а з іншого - такими глобальними чинниками, як торгівля зброєю або 
надання іншими країнами підтримки владним режимам або повстанцям.  

Складність таких ситуацій створює контраст із відносною простотою 
ключових теорій вирішення конфліктів, що представлені у більшості розроблених 
концепцій і, на жаль, у базових підходах міжнародних організацій, які за своїми 
статутами відповідають за ці гуманітарні інтервенції. 

 

4. Роль діалогу в миротворчому процесі 

Відповідно в новій моделі миротворчої діяльності роль діалогу як форми 
вирішення і одночасно превенції конфлікту тільки зростає. Діалог як спосіб і 
процес переходу від гострого конфлікту до стабілізації є не тільки інструментом 
припинення насильницької, гострої фази. Він також дає можливість узгодити 
новий політичний, управлінський та економічний порядок денний, який 
визнаватиметься сторонами - учасницями даного процесу. Крім того, діалог як 
складова частина миротворчої діяльності дозволяє почати працювати з 
першопричинами конфлікту і стає фундаментом для більш інклюзивного 
врегулювання конфлікту. Тому особливої важливості набуває питання, хто бере 
в них участь, наскільки, на якому етапі і як саме. 

Традиційний підхід до переговорів у рамках миротворчих місій фактично 
позбавляв голосу безліч груп. Такий формат обмежує можливості тих, хто не 
брався за зброю, мати голос і впливати на зміст мирних угод. Решта об'єднання, 
організації громадянського суспільства і традиційно маргінальні групи, 
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наприклад, жінки, молодь, меншини та переміщені особи, нерідко виявляються 
виключеними й ізольованими. Занадто часто такий підхід є неофіційним 
підтвердженням того, що насильство ефективно, що воно приносить бажані 
результати. Також він ставить питання про легітимність досягнутих угод для 
більшості тих, хто мешкає на території конфлікту. «Рішення про нас без нас», що 
застосовуються в миротворчій діяльності, дуже часто ставали міною уповільненої 
дії в майбутньому. 

Застосування діалогового підходу дозволяє значно розширити можливості й 
інструменти, оскільки: 

• розширюється спектр обговорюваних питань, включно зі 
структурними причинами конфлікту; 

• опрацьовуються мирні угоди з більшим ступенем легітимності; 
• інклюзивна політична участь у майбутніх органах управління стає 
ймовірнішою. 

Інклюзивніші моделі миротворчості, що включали діалогові процеси як 
необхідний складник успішності, народжувалися в процесі мирних переговорів 
навколо різних конфліктів від Південної Африки до Північної Ірландії, від 
Гватемали до Малі, від Філіппін до Папуа - Нової Гвінеї - Бугeнвіля. У всіх цих 
випадках активісти, які не брали участі у військових діях, домоглися права на 
участь ширших верств населення у процесах переговорів щодо визначення 
майбутнього їхньої країни. По-різному їм вдалося вплинути на візії процесу, 
формування порядку денного, досягнутості угод і їх здійснення. Хоча найчастіше 
вони не знаходили підтримки від офіційних лідерів. Лідери протиборних 
угрупувань нерідко вважають участь у процесі сторонніх осіб недоречним, а іноді 
вбачають у ньому загрозу. 

 

5. Задачі та способи застосування діалогу у миротворчості 

По-перше, публічність може стати основою для підвищення легітимності. 
Залучення широкої кількості представників різних груп допомагає зробити 
діалоговий/переговорний процес надбанням громадськості, дозволивши 
широкому колу людей виступити зі своїми пропозиціями і стежити за розвитком 
подій. У результаті цього при більшій прозорості досягнуті угоди зазвичай 
наділяються більшою легітимністю. У багатьох випадках суспільство може краще 
зрозуміти та, у потенціалі, прийняти причини, що змусили сторони піти на ті чи 
інші компроміси. А також вибудувати суспільну підтримку діалогового процесу. 

По-друге, він може стати інструментом пошуку нового балансу сил. 
Успішні мирні переговори та миротворчі інтервенції досить часто виявлялися 
можливими тому, що лідери визнали реальність, яка полягала в тому, що 
наявний баланс сил не давав жодній з сторін безумовної переваги, і доходили 
висновку, що консенсусні рішення будуть найкращим шансом установлення 
стійкого миру. У більшості випадків рішення приймалися методом 
модифікованого консенсусу, оскільки голосування неодмінно призвело б до 
небажаних розбіжностей. Як наслідок, більш дрібні політичні групи отримували 
можливість впливати на результат процесу, якщо їм удавалось ефективно 
зорганізуватися й висунути чіткі й переконливі аргументи і пропозиції. Діалог 
фактично і є інструментом, спроможним якісно забезпечити цей процес. 

По-третє, діалог стає основою довготривалості досягнутих угод. 
Залученність різних акторів здатна забезпечити підтримку угоди основними 
зацікавленими сторонами, а також допомогти зміцнити політичну волю, 
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необхідну для її здійснення. Досягнуті домовленості, участь в їх розробці 
представників різноманітних груп, публічність процесу поступово стають 
важливою і актуальною складовою суспільного дискурсу, навіть як керівні 
принципи, до яких слід прагнути, а прихильники діалогу надалі можуть 
використовувати його як відправну точку свого політичного і громадського 
порядку. 

Інструментів, методів і підходів до побудови діалогового процесу існує 
безліч. Відкритий і закритий формати, публічні акції або акт інтервенції, 
використання традиційних форм або переговорного формату. Усе це 
залишається на розсуд фасилітатора самого діалогу. Але загалом ми можемо 
звести до кількох ключових блоків використання діалогу в миротворчому 
процесі. 

Представництво за допомогою багатосторонніх переговорів 

• Фасилітація багаторівневих переговорних процесів, які є прикладом 
форумів із прийняття рішень щодо визначення політичного майбутнього країни, 
громади, які в потенціалі отримують офіційний статус. 

• Багатосторонні переговори можуть у потенціалі створити опції для 
виникнення нових політичних і громадських об'єднань, у побудові й розвитку 
яких будуть використовуватися діалогові інструменти. 

• Переговорні структури використовують різні процедури для відбору 
учасників переговорів, діалогу. Відповідно спрощується можливість закріплення 
підзвітності як обов'язкової вимоги до всіх сторін, залучених до процесу. 

• При формалізації домовленостей використовуються різноманітні 
процедури. Різноманітні інструменти та формати дозволяють більш гнучко та 
швидко добирати ефективні в конкретному випадку інструменти. 

 
Процеси консультацій, які супроводжують мирні переговори 

• Зазвичай підключаються організації громадянського суспільства або його 
різні сектори, або організації в конкретних регіонах або на місцях, які стають 
основою запуску та підтримки діалогового процесу.  

• Діалог дозволяє ефективніше дослідити та виявити першопричини 
конфлікту й розробити рекомендації для їх трансформації; сам процес може 
вплинути на порядок денний офіційних переговорів і угоди за базовими 
принципами. 

• Консультації можуть проходити на різних рівнях (місцевому, 
регіональному або загальнонаціональному) і включати різні групи. 

• Різноманіття суспільства означає, що групи-антагоністи потенційно можуть 
стати учасниками одного й того ж процесу, створивши можливості для 
вироблення спільного знаменника щодо суперечливих питань, що може привести 
до практичних змін та сприяти трансформації конфлікту і стосунків.  

• У діалогу є потенціал виносити обговорення за межі політичної еліти й 
робити їх надбанням громадськості, «відкривати» таким чином процес для участі 
широких мас населення і сприяти соціальному консенсусу з питань мирного 
процесу й мирних угод. 

Пряма участь на місцевому рівні 

• Залучає до участі всіх зацікавлених у можливості досягти й втілити 
домовленості, іноді долучаючи до процесу тисячі учасників. 

• Зазвичай реалізується в місцевому контексті й, як правило, має на меті 
встановлення «прагматичного миру» між членами взаємозалежних громад через 
розгляд підконтрольних їм питань. 
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• Ці локалізовані процеси можуть допомогти виробити новий підхід до 
політики і створити простір, що сприяє національному примиренню. 

 

Миротворчі підходи створюють можливість гнучко й комплексно впливати на 
конфлікт із метою його врегулювання та подальшого остаточного вирішення. 
Причому паралельно, на рівні військово-політичного керівництва і серед 
найширших верств населення сторін-антагоністів, повинна обов'язково вестися 
робота, спрямована на зміну особистісних установок стосовно конфлікту. Це 
означає, що миротворці повинні, за можливості, трансформувати, змінювати 
сформовані у сторін конфлікту стереотипи ставлень один до одного, що 
виявляються у крайній ворожості, нетерпимості, мстивості й непримиренності. 

Дійсно, в умовах децентралізованих сил, що стимулюють конфлікт, 
асиметрії процесів, діалог є однією з прийнятних, ефективних та розроблених 
стратегій у розв’язанні конфлікту та розбудові, підтримці довгострокового миру. 
Він створює підґрунтя, де на локальному рівні, серед населення, яке потрапляє у 
фокус діяльності протиборних сторін, розпочинається робота з відновлення 
зв’язків. У ході контактів лідерів різних спільнот відбувається важлива робота, 
кінцевою метою якої є глибинні зміни в суспільній свідомості, легітимізація 
переговорного процесу й розробка бачення нових можливостей і форм 
співіснування різних груп. Крім того, миротворча діяльність може розпочинатися 
не в поствоєнний період, урахувавши характер нової війни, миротворчість, 
діалог стають інструментом превентивних дій, що використовується до, під час і 
після реалізованої гуманітарної інтервенції, тим самим абсолютно змінивши 
концепції й підходи миротворчості.  
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Тема	  4.	  Функції	  і	  культура	  діалогу	  
Авторка: Владислава Каневська 
 

План 
1. Формування діалогової культури в Україні та світі: досвід, виклики та 
перспективи. 
2. Застосування діалогових навичок та функції діалогу. 
3. Відмінність діалогу від суперечки: фокус, мета, відкритість і готовність 
до змін. 

 
1. Формування діалогової культури в світі і в Україні: досвід, 

виклики та перспективи  

У попередніх лекціях першого модулю курсу ви вже дізналися про те, що ж 
таке діалог, його принципи, як співвідносяться діалог і конфлікт, про роль 
діалогу у миротворчих процесах, запобіганні насильству і відновленні миру. 
Найімовірніше, що ви вже починаєте вірити в силу діалогів і щиро прагнете, щоб 
діалог став частиною життя і вас особисто, вашого оточення, і країни загалом, а 
отже – прагнете навчитись використовувати діалог як інструмент. Спробуємо 
розбіратись, наскільки будуть чи можуть бути затребувані ваші майбутні навички 
та знання. 

Наша країна останні кілька років опинилася перед неймовірним викликом: 
необхідністю змінювати країну, навіть в умовах військової агресії. Паралельно 
відбуваються битви на зовнішніх і внутрішніх фронтах. Старі «схеми» і 
домовленості – не працюють, потрібно «передомовлятися». Для багатьох людей 
все це є величезним стресом. І неважливо – ви були особисто на Майдані, в 
Донецьку, Луганську, Криму чи інших «гарячих точках» чи дивилися про ці події 
у новинах: це стрес, який кожен проживає по-своєму. Наразі кожен по-своєму 
переосмислює і нові цінності, і новий досвід, і нові стратегії, і нове оточення. 
Кожен щодня стоїть перед власним вибором і водночас – перед вибором для всієї 
держави. Швидкість життя зросла неймовірно і кожен день потрібно приймати 
десятки рішень. Як приймати сталі рішення в умовах невизначеності? Як 
приймати рішення, аби згодом домовленості виконувалися усіма, кого вони 
стосуються? Це щоденне спілкування із іншими, хто має відмінну від нашої думку 
і не завжди готовий прислухатися до того, що ми думаємо і що для нас важливо. 
Узагальнено можемо сказати, що все, що в Україні вже трапилось, і що ще має 
відбутися, обертається вже і буде обертатись навколо різного бачення, різного 
ставлення, різного розуміння, коли тільки глибинні процеси спілкування в 
діалозі, в яких відбувається обмін сенсами, зможуть давати принципово новий 
якісний результат порозуміння і спільнодії. 

В Україні вже з 2013 року та в умовах поточної ситуації проводяться 
найрізноманітніші діалоги. Якісь із них дійсно є повноцінним діалоговим 
процесом, якісь – використовують лише назву діалог. До проведення деяких 
діалогів залучаються професійні медіатори та фасилітатори, а деякі процеси 
проводять громадські активісти та небайдужі волонтери власними силами 
інтуїтивно, набираючись досвіду «дорогою». У межах курсу можна було б 
зосередитись виключно на техніках і навичках для проведення діалогу та 
розібратись у форматах й основних засадах дизайну конкретного діалогового 
процесу, аби ентузіасти та небайдужі могли просто якісніше втілювати свої 
ініціативи, але натомість ми піднімаємо питання про діалогову культуру, 
культуру діалогу. Чому? 
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Передусім таке рішення обумовлено міркуваннями:  

- у кожній родині, колективі, громаді результати реформ, наслідки 
Революції Гідності сприймаються по-різному, викликають палкі 
дискусії, часто є приводом для зневіри; 

- практично в кожній великій чи малій громаді є вимушено переміщені 
особи, що мають відмінні звички, традиції, а подекуди й цінності, що 
призводить до додаткового напруження для всіх членів громади, яким 
тепер доводиться жити разом і вирішувати місцеві проблеми разом;  

- на фоні загальнодержавної реформи децентралізації виклик 
об’єднання громад та перерозподілу ресурсів потребує щоденної 
ефективної, тобто результативної, комунікації; 

- з огляду на процеси трансформації у державі у кожного є своє, 
зокрема й експертне, уявлення про правильний шлях виходу з кризи, 
бачення майбутнього і небажання чути позиції та думки інших, 
водночас потреба бути почутим «зашкалює» ледь не у кожного; 

- на всіх рівнях є потреба у розробці загальнодержавних, регіональних, 
локальних візій, стратегій, планів, але при цьому присутня підвищена 
емоційність і неспроможність (часто ментальна) приймати рішення 
про далеке майбутнє та/чи брати на себе відповідальність;. 

- масштаби недовіри до наявної системи влади та суспільних інституцій 
є настільки великими, що недостатньо провести лише певну кількість 
діалогів з професійними фасилітаторами на цю тему для прогресу 
реформ, аби потреба в діалозі відпала; 

- громадяни потребують миру та водночас мають високий рівень 
недовіри до процесів примирення та порозуміння, ким би вони не 
ініціювались;  

- всі хочуть змін, але в більшості випадків не знаходять часу на участь 
у конкретних організованих діалогових зустрічах; 

- в країні відбуваються докорінні зміни, що потребуються виваженості 
та максимального врахування інтересів усіх зацікавлених груп, але в 
умовах обмеженості чи відсутності ресурсів є потреба у «швидкому та 
ефективному» форматі прийняття рішень тут і зараз. 

Ми переконані, що ви й самі у повсякденному житті спостерігаєте всі ці 
виклики і конфліктні ситуації, що потребують особливих навичок, володіти якими 
буде корисно не лише залученим ведучим конкретної діалогової зустрічі, але 
вони стануть у пригоді безпосереднім учасникам цих конфліктів, особливо коли 
посередників у розмові немає. Отже, аби з усіма викликами для оновлення нашої 
держави впоратись, вкрай необхідно, щоб всі і кожен були здатні по-
справжньому розуміти своїх співрозмовників, щоб підвищувати шанси для 
спільних дій. Тому ми й звертаємо вашу увагу на потребу у формуванні і 
культивації культури діалогу в Україні. 

Принагідно зауважимо, що змінилася не лише Україна – змінився світ 
навколо і вже ніколи не буде таким, як раніше. Так, на Світовому Форумі у 
Давосі було названо 10 найважливіших навичок, за якими будуть оцінювати 
працівників у компаніях та організаціях. Ключовими були визначені і здатність 
комплексного вирішення конфліктів, і критичне мислення, і переговорні навички, 
і емоційний інтелект, і здатність кооперуватися з іншими. 
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10	  КЛЮЧОВИХ	  НАВИЧОК,	  ЯКІ	  БУДУТЬ	  ЗАПИТУВАНІ	  У	  2020:

В 2020

В 2015

У	  2020:

1. Комплексне вирішення проблем
2. Критичне мислення
3. Креативність
4. Управління людьми
5. Взаємокоординація з іншими
6. Емоційний інтелект
7. Оцінка ситуації і прийняття

рішень
8. Орієнтація на	  обслуговування
9. Переговори
10. Когнітивна гнучкість

У	  2015:

1. Комплексне вирішення проблем	  
2. Взаємокоординація з іншими
3. Управління людьми
4. Критичне мислення
5. Переговори
6. Контроль	  якості
7. Орієнтація на	  обслуговування
8. Оцінка ситуації і прийняття

рішень
9. Активне слухання
10. Креативність

 
Як ви думаєте, скільки з цих навичок можна назвати «діалоговими» - тобто 

такими, що сприятимуть діалоговій культурі у вашому оточенні? Як бачимо, 
таких переважна більшість. 

 

2. Застосування діалогових навичок та функції діалогу 

Згадавши тему «Діалог і конфлікт», ще раз наголосимо, що конфлікт – це 
завжди сигнал про непорозуміння і шанс для якісних змін! Водночас, 
треба пам’ятати, що, як сказав засновник методу «Відновних кіл» Домінік 
Бартер, – «конфлікт – це не задача, яку треба вирішити; це феномен, 
який треба зрозуміти». 

Це означає, що актуальною стає потреба у діалозі як можливості 
порозумітися і прийняти спільні рішення. Для цього необхідні нові вміння для 
можливості ефективно керувати різними зустрічами і форматами діалогів, де б 
враховувалися такі суперечливі фактори, що мають характеризувати ведучого 
діалогу і процес діалогу: 

• нейтральність vs багатосторонність; 
• особиста «включеність» (спрацьовування «тригерів» - якихось 

дражливих чи болючих тем); 
• гнучкість процесу, і, водночас, - структурованість і креативність; 
• орієнтованість на результат, але не силування до результату. 

Ми можемо говорити про діалог як про інструмент і як про певну філософію. 
Як і будь-який інструмент, діалог можна використати на користь і на шкоду. 
Наприклад, ніж: ним можна різати хліб, робити операції, а можна – завдати 
шкоди чи позбавити життя. Тому найбільший виклик завжди – це не лише знати 
про якийсь корисний інструмент, але й почати його використовувати свідомо і 
компетентно. 

Дотримуючись філософії діалогу, зокрема цінуючи різноманіття як ресурс, 
наведемо для ще одне визначення діалогу, яке навіть є більш доречним у темі 
про культуру діалогу: «Діалог – це процес спілкування з метою налагодження 
стосунків між людьми, які діляться своїм досвідом, ідеями та інформацією на 
якусь актуальну тему». Мета діалогу – дізнатися щось нове, розширити чи 
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поглибити бачення ситуації, завдяки іншій точці зору, домовитися про можливу 
взаємодію. Діалог дозволяє узгоджувати на різних рівнях як думки щодо 
поточної ситуації, так і говорити про майбутнє групи чи регіону. 

Діалог може бути у різних сферах: філософській, науковій, політичній, 
соціальній, побутовій, релігійній, комерційній, суспільній тощо. У перелічених 
сферах діалог може мати різні форми, задовольнятиме різні потреби та може 
навіть мати різні назви, як-от: круглий стіл, наукова дискусія тощо.  

Принагідно ще раз наголосимо, що ті знання та навички, які ви зможете 
отримати в наступних двох модулях курсу передусім передбачені для 
застосування до ціннісних конфліктів. Однак, деякі діалогові навички, зокрема 
компетенції ефективної комунікації застосовуються будь-де та будь-коли. 

Діалог як керований та структурований процес виконує такі функції (на 
прикладі соціального діалогу – див. список рекомендованих посилань): 

• пізнавальну (у ході соціального діалогу можна одержати нові знання 
про проблемну ситуацію); 

• регулювальну (спільні угоди між учасниками діалогу втілюються в 
суспільній практиці);  

• контрольну (суб’єкти діалогових відносин взаємно перевіряють 
виконання раніше ухвалених рішень);  

• консолідувальну (можливість об’єднання сторін для досягнення 
загальних цілей);  

• прогностичну (визначення тенденцій подальшого розвитку відносин 
між учасниками діалогу);  

• комунікативну (обмін думками, визначення позицій);  
• інформаційну (у процесі діалогу отримується нова інформація);  
• когнітивну (загальний для сторін предмет обговорення сприяє 

взаємному пізнанню суб’єктів діалогу);  
• емотивну (формує взаємини людей);  
• конативну (засіб узгодження спільних зусиль в організаційно-

управлінській і предметно-практичній діяльності суб’єктів);  
• креативну (взаємопереконливий вплив сторін одна на одну). 

Підкреслимо, у діалозі найважливіше – це подивитися на ситуацію з різних 
боків. Наприклад, якщо ми уявимо собі шматок сиру, то з одного боку це матиме 
вигляд трикутника, з іншого – прямокутника, з третього – квадрату. Але це 
будуть різні грані одного цілого. Як тут не згадати відомі слова, що будь-яка 
правда - лише одна грань істини? 

 

3. Відмінність діалогу від суперечки: фокус, мета, відкритість і 
готовність до змін 

В останній частині нашої лекції нагадаємо відомий вислів: «Хочете змінити 
світ, почніть із себе». Це абсолютно справедливо і відносно формування 
культури діалогу в нашому суспільстві. Якісно змініть своє повсякденне 
спілкування та покажіть приклад іншим.  

Пропонуємо почати з того, щоб відстежувати власні щоденні комунікації й 
вчитися відрізняти – ви ведете суперечку чи діалог. Розглянемо порівняльну 
таблицю: 

 
СУПЕРЕЧКА ДІАЛОГ 
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Мета – «виграти» суперечку, 
ствердити власні погляди та дискредитувати 
погляди інших людей.   

Мета – зрозуміти погляди, які 
відрізняються від власних, і подивитись на 
предмет обговорення під іншим кутом.  

Люди слухають інших, щоб знайти 
помилки у їхній аргументації. 

Люди слухають один одного, щоб 
зрозуміти, як їхній особистий досвід 
сформував їхні переконання.  

Люди критикують досвід інших як 
викривлений і такий, що не має цінності. 

Люди приймають досвід інших, як 
цінний та справжній.  

Люди виглядають так, ніби вони 
докладають зусилля, щоб у жодному разі не 
змінити власні погляди щодо предмету 
обговорення. 

Люди виглядають достатньо 
відкритими до змін власного розуміння 
предмету обговорення.  

Люди промовляють на основі 
припущень про позиції та мотивацію інших 
людей. 

Люди ведуть розмову переважно про 
власне розуміння та діляться досвідом.  

Люди протиставляють власні погляди 
один одному і намагаються доводити, що 
їхній співрозмовник не правий.  

Люди працюють разом заради пошуку 
спільного розуміння.  

Сильні емоції – такі, як гнів, часто 
використовуються, щоб залякати 
співрозмовника. 

Сильні емоції – такі, як гнів або сум, 
доречні тоді, коли вони передають 
інтенсивність досвіду або переконання.  

 

Як дізнатись, чи відбувається чесна розмова/діалог? 

Коли: 
Коли ти говориш те, що треба 

сказати. 
Коли ти говориш щось, що має 

проявити твої почуття.  
Коли ти говориш щось, щоб 

відкрити свою реальність.  
Коли ти говориш щось, у що дійсно 

віриш.  
Коли ти говориш щось, що вказує 

на відкритість до зростання і на 
майбутнє. 

Замість того, щоб: 
 … говорити те, що ти хочеш сказати.  
… говорити щось, щоби звинуватити.  
… говорити щось, щоб контролювати 

реальність іншої людини.  
…. говорити щось, чого від тебе очікують, 

або щось, що відповідає твоїм стереотипам. 
… говорити, звертаючись до минулого.  

 
На допомогу вам для підвищення толерантності до співрозмовників, коли 

розмова стає гарячою та назріває непорозуміння, нагадаємо цитату відомого 
французького філософа і письменника Бернара Вербера: 

Між тим, що я думаю, 
Тим, що я хочу сказати, 
Тим, що я, як мені здається, кажу, 
Тим, що я кажу,  
І тим, що ви хочете почути, 
Тим, що, як вам здається, ви чуєте, 
Тим, що ви хочете зрозуміти, 
І тим, що власне розумієте, 
Є десять варіантів виникнення нерозуміння, 
Але все-таки – давайте спробуємо…  
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МОДУЛЬ	  2	  «МЕНЕДЖМЕНТ	  ДІАЛОГУ»	  

Тема	  5.	  Потреба	  в	  діалозі	  
Автор: Олег Овчаренко 

План 

1. Зв’язок 
2. Відновлення стосунків 
3. Як виникає потреба в діалозі? 
4. У кого виникає потреба в діалозі? 
5. Потреби діалогу як процесу 
 

1. Зв'язок  

У межах другого модуля курсу звертаємо вашу увагу на питання управління 
діалогом, що включає всі управлінські процеси від початку до завершення. 
Оскільки один з головних принципів у діалозі – не нашкодити, це також означає 
– проводити діалог тільки тоді, коли є в цьому потреба. Перша тема модуля 
присвячена визначенню потреби в діалозі. Перед тим, як зосередитись на 
визначенні потреби в діалозі при використанні його як інструмента 
проаналізуємо звичайні людські потреби у діалозі у звичному традиційному 
розумінні. Це допоможе надалі відчувати цінність і механізм діалогу як 
інструменту для інтервенції в конфлікт.  

 Хто і коли потребує діалогу? Кожен і завжди. Проте це ідеальна і надто 
узагальнена ситуація. Всі ситуації відмінні, кожна людина та її мотивація до дій є 
також різними. Часто ми шукаємо зв’язку із самим собою, своїми почуттями та 
емоціями. Тоді ми говоримо про внутрішній діалог. Проте людина – істота 
соціальна, тому потреба в діалозі виникає тоді, коли виникають соціальні 
зв’язки, коли поруч з’являється інша людина.  

Найчастіше про діалог говорять у контексті побудови стосунків або 
конфлікту. Більшість із нас налаштовані на побудову стосунків. Будь-які 
стосунки передбачають потребу у діалозі. Це яскраво проявляється, наприклад, 
коли ми закохуємося. Згадайте, що тоді відбувається? Як ми поводимося? 
Шукаємо зустрічі, зустрівши – стежимо за поглядом коханого чи коханої, 
намагаємося зрозуміти її чи його. Пробуємо «приєднатися» до коханої людини. У 
цей момент ми приймаємо іншого з його чи її поглядами та переконаннями. Тоді 
діалог для нас є шансом бути почутим і побаченим. Через діалог ми будуємо 
стосунки та створюємо родину, знаходимо друзів. Ми будуємо стосунки та 
зв'язок з іншою людиною, намагаємося зрозуміти, як вона думає, ділимося з нею 
власними переживаннями та болями. 

Інший випадок – конфлікт. Уявімо ситуацію: у нас були стосунки, а потім 
сталося щось, від чого стосунки, як ми кажемо, розірвалися. Втратився зв'язок. А 
якщо це підсилено насильством? Процеси комунікації тоді виглядають зовсім 
інакше. Стосунки стають неможливими, порозуміння немає, контакт – відсутній. 
Ми тоді говоримо: «Про що з ним/з нею говорити?». Також в конфлікті часто 
виникає питання «Чому?». Чому ця людина так вчинила? Чому не попередила? 
Чому я? Нас переповнюють біль, розчарування, розпач. Найчастіше в таких 
випадках ми шукаємо друга чи подругу, з якими стосунки тривають, і просимо 
про зустріч. Ми хочемо, аби нас послухали. Шукаємо однодумців, тих, хто нас 
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зрозуміє і підтримає, це також потреба в діалозі. Ми будуємо зв'язок з іншими, 
залучаємо їх до конфлікту. Наші переживання і біль стають і їх болем і 
переживаннями. 

Ситуація ускладнюється, коли конфлікт нашої групи (групи, до якої ми себе 
зараховуємо), стався ще до нашого народження. Тоді емоції, які пережили наші 
близькі, передаються нащадкам, або просто тим, хто вважає себе «своїм». Тоді 
ми потрапляємо у коло «агресора і жертви», які постійно змінюються місцями: 
дія однієї сторони викликає біль і страждання в іншої, яка, оговтавшись, 
завдасть такого ж болю і страждання у відповідь.  

Ця ситуація говорить про те, що діалог відсутній. Останній приклад – 
Волинська трагедія. Про неї не заведено було говорити. Очікували, що мине час, 
зміняться покоління й все саме собою вирішиться, проте цього не сталось. Ми 
можемо спостерігати, як зараз псуються стосунки між українцями і поляками. 

Часто віра людини в те, що ситуація або подія була такою чи іншою 
настільки сильна, що жодні раціональні аргументи або приклади на неї не 
впливають. Здавалося б, є факти, є хронологія, є якісь причини і наслідки, котрі 
ми вважаємо об’єктивними. Але віра сильніша за розум! Іноді це важко 
зрозуміти, але для конфліктів та діалогів це вихідне положення, яке ми маємо 
врахувати. Прикладом може бути та ж тема Волинської трагедії. Обидві сторони 
мають свій погляд на події. Для істориків, певно, мають значення факти та їх 
хронологія. Ми можемо наводити аргументи, оперувати фактами, причинами і 
наслідками, проте для зміни ставлення людини до подій, до болю, який 
передається в родинах від одного покоління до іншого, це не має жодного 
значення. Віра в те, що було саме те і саме так, сильніша за раціональні 
аргументи. 

Основні висновки: 

По-перше, діалог потрібний для побудови стосунків та їх підтримки, у тому 
числі між людьми і народами.  

По-друге, діалог потрібний через певний час після конфлікту. Тоді ми 
говоримо про діалог порозуміння, примирення чи трансформаційний діалог. 

 

2. Відновлення стосунків 

Коли конфлікт уже стає помітним для інших, його учасники перебувають у 
такому емоційному стані, що не здатні бачити в іншій стороні людей. Все стає 
простим і однозначним. Є ми і є наші вороги. Ми – хороші, вороги – погані. Нам 
потрібна перемога, а ворогам – смерть. Ми достатньо пережили болю, тепер нам 
все можна! Солодкий смак ненависті і бажання перемоги включають рефлекси. 
Людина тікає, атакує, або ж втрачає здатність реагувати – завмирає. В цей 
момент є не лише насильство, а й виправдання насильства. У гарячій фазі 
конфлікту діалог неможливий. Потреби у ньому в сторін не виникає. Всі хочуть 
перемоги. Причому перемогу бачать як поразку, розгром і страждання іншої 
сторони. Чого прагнуть люди в такій ситуації? Припинення насильства. 

Часто потреба у діалозі виникає, коли сторони вже пережили конфлікт і 
знаходяться у відносному спокої, відчувають відносну безпеку. Емоції спадають і 
з’являється простір для осмислення. Проте у сторін одна до одної залишаються 
питання «Чому?».  

У нашій практиці був діалог, коли під час молодіжного обміну польська 
дівчина розповідала історію про загибель своєї прабабці від рук вояків УПА, а 
український хлопець – про свого прадіда, який в той час служив в УПА. Існувала 
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ймовірність, що герої учасників нашого діалогу (прабабця і прадід відповідно) 
могли зустрітися. Пройшов час, конфліктність тем згасла, і про них вже можна 
було говорити навіть нащадкам. Це відновлення стосунків, порозуміння і 
побудова спільного бачення майбутнього. Важливим є не розібратися, хто 
правий, а зрозуміти, ЧОМУ? Зрозуміти стан, бажання та мотиви іншого. 

Де місце для діалогу? Якщо конфлікт перебуває у відкритій формі та у 
гарячій фазі, на етапах ескалації та кульмінації, коли є сильне емоційне 
напруження, коли є жертви і біль – діалог неможливий. Коли ж біль наростає чи 
спадає, можна пробувати виводити сторони на діалог. Зараз саме наростає біль 
від спогадів про Волинську трагедію і настав час активно проводити діалоги.  

 

3. Як виникає потреба в діалозі? 

Оскільки учасниками діалогу будуть люди різних поглядів і позицій, нам 
варто врахувати, що всі вони, окрім свого досвіду чи переживань, є носіями 
власного бачення ситуації. Це бачення часто формується під дією емоцій, 
яскравих вражень, переживань людини. 

Нам хочеться, аби сторони одразу розпочали діалог і помирилися. Ми 
можемо часто почути заклик: «Заспокойтеся!». Наші очікування часто 
спрямовані на політиків, які своїми указами чи рішеннями примирять або 
переможуть. Проте без готовності громадян до примирення, до прийняття іншого 
бачення, готовності мати спільне майбутнє з іншою стороною конфлікту такі 
рішення будуть марними. Не можна указом примусити поважати іншого, але 
можна домовитися не чіпати гарячих тем. Наприклад, в Іспанії домовилися про 
мораторій на пам’ять про громадянську війну періоду правління Франко. 
Протягом 25 років про громадянську війну політики не говорили. Політики часто 
змушені балансувати між очікуваннями виборців. Паралельно варто працювати з 
громадянами, громадськими організаціями, медіа, вченими. Формувати запит 
суспільства на мир, прийняття діалогу та можливості порозуміння. Прийняти 
альтернативу насильству. Прийняти модель, коли перемога може виглядати 
інакше. 

 

4. У кого виникає потреба в діалозі? 

Діалог варто пропонувати у першу чергу тим, хто готовий до діалогу, 
розширювати кількість людей, які готові зрозуміти іншого. З часом кількість 
переросте у якість і сформується чіткий запит на діалог і порозуміння. Зокрема, 
на діалоги «Загоєння минулого», до яких були залучені автор цієї теми та ще 
кілька авторів цього курсу, ми запрошували людей, які просто зголосилися через 
оголошення в інтернеті. Для організаторів це була достатня умова, аби 
поширювати практику та підхід. Зголошувалися представники громадських 
організацій та медіа, юристи, студенти. Дехто з них і зараз просуває діалоги у 
суспільстві. 

Умова діалогу – бажання торкнутися важкої теми. 

Якщо є бажання учасників конфлікту (суперечки) покращити їхнє розуміння 
ситуації, це може свідчити про потребу і можливість для діалогу. Варто подбати 
про простір для задоволення цього бажання. Ми можемо шукати можливості 
збільшення обсягу інформації, розширення кількості точок зору на проблему, 
дозволити мати різні емоції відносно однієї й тієї ж події. Потреба в діалозі також 
залежить від усвідомлення бажання чи необхідності жити разом чи працювати. 
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Для людей може бути важливим і цінним збереження стосунків. Бажання 
зрозуміти іншого, зберегти чи відновити стосунки є індикатором потреби у 
діалозі та його необхідною умовою. 

 

5. Потреби діалогу як процесу  

Коли ми усвідомили потреби і можливості сторін у діалозі, варто звернути 
увагу на потреби самого діалогу як процесу. Що є важливим, аби використати 
діалог для порозуміння чи примирення? Які існують умови для діалогу та які його 
можливості? На що варто звертати увагу у діалозі, аби він відбувся? Який вплив 
може мати діалог та на які його наслідки ми можемо очікувати? Можливості для 
діалогу та можливості діалогу. Очікування наслідків або для чого діалог? 

Коли ми ініціюємо діалог, маємо усвідомлювати умови та можливості для 
його проведення. 

Перша умова: чи будуть представлені різні точки зору в 
майбутньому діалозі? Діалог можливий тільки при різноманітності досвіду і 
точок зору його учасників. Особливо необхідно звернути увагу на те, наскільки 
безпечно буде людям з певною точкою зору або тим, які знаходяться в певній 
ситуації, взяти участь у діалозі. Так, потенційним учасникам діалогу, які 
проживають на непідконтрольних територіях, може бути небезпечно для життя 
брати участь у діалозі з учасниками з України, для потенційних учасників діалогу 
з проросійськими поглядами, які проживають на територіях, підконтрольних 
українському уряду, є небезпека кримінального переслідування при озвучуванні 
ними своєї думки у діалозі. 

Друга умова: збалансованість сил між потенційними учасниками 
діалогу. Варто звертати увагу і забезпечувати кількісний баланс представників 
різних точок зору. У разі, коли представників однієї точки зору значно більше, 
ніж іншої, шанси на діалог зменшуються. Якщо так стається, то варто думати над 
додатковою підтримкою для меншості, аби забезпечити, щоб її голос почули. Для 
цього, можливо, варто надати їм більше простору і часу, але стежити за 
збереженням нейтрального сприйняття й довіри до фасилітатора. 

Важливим є те, які відносини склалися між різними учасниками діалогу. У 
разі, коли одна зі сторін діалогу сприймається як авторитетніша чи впливовіша 
(це може бути пов'язано з рівнем освіти, займаною посадою, соціальним 
становищем, віком і т.і.) здатність до діалогу зменшується. Тому варто 
заздалегідь продумати, яким способом «зміцнити позиції» менш авторитетних чи 
впливових учасників процесу: запросити на зустріч разом з їх представниками, 
продумати дизайн, що забезпечує рівне право голосу всім учасникам і т.і. 
Ризиком в цій ситуації є «згладжування» конфлікту, коли діалог не сприяє появі 
справедливого рішення і порозуміння, а лише створює ілюзію «прислуховування 
до думки», зберігає авторитет і вплив. 

Третя умова - терміновість прийняття рішення. Зазвичай більше шансів 
на успішний діалог у ситуації, коли немає потреби в терміновому ухваленні 
рішення. Діалог створює умови для узгоджених дій, однак тиск часу зменшує 
здатність учасників вивчати ситуацію в дусі діалогу. 

У діалозі важливим є процес і стосунки, які відновлюються, 
з’являються у цьому процесі, навіть якщо не буде швидкого результату, 
сам діалог може мати цінність. Фактор часу впливає на діалог 
пропорційно – чим менше часу, тим ризикованіші (короткотриваліші чи 
менш помітні) результати. 
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Коли ми плануємо чи вже готуємо діалог, варто подумати про образ 
майбутнього. Чого ми хочемо досягнути діалогом? Чиї потреби задовольнити? Як 
ми дізнаємося, що це сталося? 

На цьому етапі варто шукати відповіді на питання: Чи всі зацікавлені 
«гравці» залучені? Чи мають учасники повноваження? Як ми про це дізнаємося? 
На кого і як впливає ситуація, яку передбачається обговорити за допомогою 
діалогу? На кого і як може вплинути рішення, до якого потенційні учасники 
діалогу сподіваються прийти? Чи є хтось, хто невдоволений прийнятим рішенням 
та зможе заблокувати його втілення в життя? Тільки присутність всіх 
зацікавлених сторін зможе забезпечити стійке рішення для реалізації. У разі 
неможливості присутності ключових людей діалог не матиме сенсу. 

Чи запрошені на діалог представники дискримінованих груп: люди з 
інвалідністю, представники національних або релігійних меншин, жінки, матері-
одиначки, пенсіонери, ВПО і т.і.? Часто дискримінація знаходиться в «сліпій 
зоні» замовників або організаторів діалогу і без гендерної чутливості й 
чутливості до дискримінації дизайнера і «ведучого» діалог теж може стати 
заходом без включення цілого спектру членів громади з прийняття рішення. 

Коли ми розпочинаємо діалог, ми розраховуємо на результат. На етапі 
планування пробуємо побачити його, змоделювавши відповіді на питання: Як 
вплине проведений діалог на загальну ситуацію в громаді? Що станеться 
гарного? Який найгірший варіант? Чи можливо, що діалог призведе до посилення 
однієї групи в громаді? Якщо так, то яка це група? Як це потенційно може 
вплинути на становище інших груп? Чи існують політичні ризики 
вирішення\невирішення розбіжностей? Завжди слід дивитися на ширший 
контекст, в якому планується провести діалог. Якщо діалог «замовлений» для 
поліпшення відносин або вирішення конфлікту між кількома групами, то є ризик 
того, що зміцнивши ці групи або створивши на їх базі одну групу, тим самим 
можна зміцнити сили цієї групи, що в майбутньому може призвести до 
дисбалансу влади в громаді, проявів дискримінації або насильства. 

Звернемо увагу на ключові ризики.  

1 ризик – відсутність зв’язку між діалоговими процесами та 
структурними змінами. Іноді діалог підмінює впровадження змін, які необхідні 
для примирення. Діалоги проходять, сторони зустрічаються, з’являється подоба 
зв’язків, але не відбуваються структурні зміни, які б унеможливили конфлікт у 
майбутньому. Діалог для діалогу. Діалог ніби підмінює зміни. Тоді отримуємо два 
результати. По-перше, діалог заспокоює совість тих, хто утискав інших, 
настільки, що вони починають думати, що більше нічого не потрібно робити. Їх 
совість спокійна і задоволена. З іншого боку, утиснуті отримують місце і 
можливість для випуску пари власних розчарувань. У обох випадках діалог стає 
засобом для збереження статусу кво та відтворення ситуації й кола конфлікту. 

2 ризик – діалог може стати сурогатом примирення. Коли злочини не 
засуджені, а злочинці не покарані в суспільстві зберігається відчуття 
несправедливості. Тоді складається враження, що тема заговорюється. 
Вважається, що діалог і відновлення справедливості взаємно доповнюють та 
посилюють один одного. Важливо, щоб відновлення справедливості і правосуддя 
відбувались паралельно з діалогом. Потрібно залучати до діалогових ініціатив 
дисидентів з обох сторін конфлікту, які ведуть пошук правди й справедливості та 
не бояться говорити про злочини «своїх». Тож діалог може мати і негативні 
наслідки, якщо відсутні інші рішення і дії для примирення.  
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Конфлікт - невіддільна частина нашого життя. Природно, що він створює 
відчуття розділеності та протистояння між людьми, що бачать питання по-
різному. Але також конфлікт наділений енергією, яку можна використати на 
якісні зміни в стосунках, на трансформацію відносин. Діалог є підходом, що 
створює можливості для такої трансформації та розширення кола людей, яких ми 
розуміємо та поважаємо. Важливо, аби ми всі усвідомлювали можливості 
порозуміння з іншими через діалог, дозволяли та знаходили місце для 
трансформацій стосунків між людьми. 
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Тема	  6.	  Дійові	  особи	  та	  функціональні	  ролі	  в	  діалозі	  
Авторки: Катерина Гусєва, Альона Копіна, Світлана Петрова 

План 

1. Глосарій 
2. Дійові особи в діалозі 
3. Про функціональні ролі у діалозі 
4. Роль організатора 
5. Роль аналітика 
6. Роль фасилітатора 
7. Роль мультиплікатора 

 

1. Глосарій 

Функціональна роль – набір задач, умінь і навичок, які має фахівець для 
виконання своїх обов'язків, вирішення поставленого завдання.  

Організатор - фахівець, який визначає завдання для аналітика, 
фасилітатора, мультиплікатора за результатами запитів на діалог, забезпечує 
безперебійний процес діалогу.  

Аналітик - фахівець, який, аналізує і збирає в єдину інформаційну картину 
дані про конфлікт, його причини, прогнози розвитку, поточного стану. 

Фасилітатор - фахівець, який допомагає групі вирішити поставлену задачу. 
Він організовує процес роботи групи без втручання у зміст. Забезпечує рівну 
включеність учасників у групову роботу, сприяє ефективній та плідній роботі 
групи. Гасло фасилітатора: «Служити групі, а не панувати над нею».  

Мультиплікатор - фахівець, який відповідає за циркуляцію інформації з 
приводу діалогу. Опікується PR-заходами діалогу, його популяризацією як 
методу врегулювання конфліктів мирним шляхом.  

 

2. Дійові особи в діалозі 

У фокусі цієї теми – познайомити слухачів з основними дійовими особами в 
процесі діалогу. У попередніх темах ви вже чули такі поняття, як учасники 
діалогу, замовник діалогу, ведучий або фасилітатор діалогу. Наша мета зараз – 
дати розуміння та визначити місце кожній дійовій особі у діалоговому процесі, а 
також розмежувати функціональні ролі.  

Як ви вже дізнались із теми 1.2., діалог – це інтервенція, тобто зовнішнє 
втручання в конфлікт, відповідно має бути ініціатор такого втручання. Ініціатор – 
це той, хто спостерігає потребу у проведенні діалогу в тому чи іншому конфлікті, 
а також докладає зусиль для того, щоб розпочати діалоговий процес. Зазвичай 
на етапі, коли у конфлікт вже залучаються фахові посередники, ініціатор 
набуває статусу замовника, що формує задачу перед іншими фахівцями. 
Щоправда, можлива ситуація, коли ініціатор задля уможливлення проведення 
діалогу надасть перевагу зверненню до осіб чи органів, які мають більший вплив 
на ситуацію загалом, відповідно надалі формально замовником буде відмінна від 
ініціатора особа. На прикладі можна проілюструвати таким чином: ініціативні 
члени певної територіальної громади спостерігають напруження між, наприклад, 
місцевими мешканцями та внутрішньо переміщеними особами, звертаються до 
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органу місцевого самоврядування з тим, щоб останній вже як замовник залучив 
фахівців для проведення діалогу між місцевими мешканцями та ВПО. 

У контексті останніх подій, що відбуваються в Україні, досить часто фахівці з 
фасилітації діалогів спостерігають за напруженнями в тих чи інших більших чи 
менших громадах та самостійно ініціюють і активно пропонують діалог як 
альтернативу насильству і спосіб відновити зруйновані зв’язки, формують запит 
на діалог.  

Пояснень потребують основні дійові особи в діалозі – безпосередні 
учасники. Нагадаємо, зазвичай діалог виглядатиме так: певна кількість людей 
перебувають в одному місці та обговорюють питання, щодо яких присутні 
учасники мають різні бачення, позиції чи ідеї. Учасники такої зустрічі – це 
фактичні учасники діалогу. Поняття «учасник» та «сторона» діалогу мають 
відмінності. Зокрема, в діалозі щодо того, чи дозволити в Україні вільне 
володіння зброєю, можуть проявитись дві сторони: прибічники та противники 
такого дозволу, а при цьому учасниками діалогу ми будемо називати учасників 
конкретної діалогової зустрічі. Кількість учасників від кожної сторони прибічників 
та противників ідеї може бути різною, адже хтось зміг прийти, хтось – ні, однак 
при підготовці варто тримати у фокусі, що кількість учасників з кожної сторони 
має бути приблизно рівною. Також в діалозі щодо конкретного питання зазвичай 
сторони не будуть змінюватись, натомість склад учасників може змінюватись від 
зустрічі до зустрічі. При цьому, ядро групи - ті, хто був від початку, - мають бути 
на кожній зустрічі, навіть якщо і не в повному складі, хоч дві - три людини, які 
власне забезпечують спадковість обговорення питань в діалозі як процесі від 
зустрічі до зустрічі. 

Основна активна і відповідальна дійова особа – ведучий (фасилітатор) 
діалогу, бажано підготовлений фахівець, який веде безпосередню діалогову 
зустріч. Залежно від того, яка є ресурсна підтримка для процесу діалогу, 
фасиліатор (ведучий) діалогу зосередиться лише на самій зустрічі або візьме на 
себе значно більше функцій. 

 

3. Про функціональні ролі у діалозі 

Під функціональною роллю ми розуміємо різні завдання, набір вмінь та 
навичок, якими володіє людина для виконання своїх обов'язків, вирішення 
поставленого завдання. Про навички, які використовує фасилітатор діалогу, ви 
дізнаєтесь більше у темах «Розвиток навичок та здібностей. Особистість ведучого 
діалогу», «Комунікативні навички ведучого діалогу», «Основи управління 
процесом». 

При цьому, той, хто сам організовував і проводив діалоги, підтвердить: крім 
ролі фасилітатора у деяких випадках вам доведеться взяти на себе ще кілька 
ролей, тобто надягати на себе по черзі різнокольорові «капелюхи». Це ролі 
аналітика, організатора і мультиплікатора. Вони можуть поєднуватися в одній 
людині, якщо організаційні ресурси обмежені. Якщо організація, певна 
ініціативна група може собі дозволити залучити більше людей у так званий 
«проект» проведення діалогу, зазначені ролі розподіляються між ними. Головне, 
пам'ятайте: і аналітик, і організатор, і мультиплікатор працюють у тісному 
ланцюзі, за принципом «один за всіх і всі за одного». 

 

4. Роль організатора 
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Якщо ви дивилися фільми про те, як знімаються фільми, ви знаєте, що за 
все відповідає режисер. Він спілкується і з акторами, і зі сценаристами, і з 
операторами, і з гримерами, і з освітлювачами – з усіма, хто причетний до 
зйомок фільму. Від місця зйомок до режиму харчування знімальної групи і 
акторів до монтажу, музики, титрів - все це турбує режисера. Режисер ставить 
завдання своїй команді: акторам - як краще зіграти сцену, операторам - який 
план взяти, композитору – як яскравіше висвітлити тему фільму і т.і. 

Організатор всім ставить завдання і контролює їх виконання. Це не означає, 
що «організатор – головний». Більшість своїх функцій він виконує спільно з 
аналітиком, фасилитатором і мультиплікатором. Мабуть, головне в його ролі те, 
що він - ланка –мережа зв'язків у діалозі, приймач і ретранслятор важливої 
інформації, «перехідник» від слів до справи. 

Предмет уваги організатора: злагоджена система роботи від підготовки 
діалогу до його завершення та призначення дати наступного. 

Алгоритм роботи організатора - круговий цикл з рівними частками уваги 
до виконавців різних ролей. 

Завдання: 

1. Особливості організації діалогу відповідно до ситуації. 
2. Спільно з аналітиком організатор відстежує й виявляє точки конфліктної 

напруги і здійснює інтервенцію у конфлікт за допомогою фасилітації діалогу.  
3.Отримує запит і бере участь у переговорах зі сторонами з уточнення  

цього запиту, організації заходу. Наприклад, в процесі переговорів з особами, 
зацікавленими в діалозі, організатор може ставити такі питання: «Нам здається, 
що заслуговує на увагу ідея про створення особливого  простору, в рамках якого 
люди змогли б поспілкуватися. Зацікавила б вас така ідея? Як це могло б 
виглядати? Хто повинен там бути? Де і коли повинна відбутися зустріч? Хто 
повинен її організувати? Чи потрібно буде вести протокол, або зустріч повинна 
буде проходити неофіційно, без протоколу?..» 

4. Приймає інформацію, оброблену аналітиком, обговорює її з 
фасилитатором. 

5. Спільно з фасилитатором відбирає та залучає учасників діалогу, підбирає 
приміщення. Важливо враховувати, що і під час діалогу, і до його початку, і після 
завершення учасники мають відчувати себе у безпеці (наприклад, їх зустрінуть 
перед діалогом, проводять додому після діалогу). 

6. Стежить за гендерним балансом у групі, за балансом сил («рівновага» 
групи за статусом, за віком).  

7. Спільно з фасилітатором розробляє організаційний план (бюджет, 
апаратура, їжа, кава, чай, стільці, фліп-чарт, маркери, роздаткові матеріали). 

8. Спільно з мультиплікатором формує тексти запрошення учасників, анонсу 
діалогу, пост-релізу, постів у соціальних мережах, релізів після завершення 
зустрічі. 

 

Навички організатора: 

● ефективна комунікація; 
● грамотна постановка завдань; 
● тайм-менеджмент; 
● складання, контроль бюджету; 
● гнучкість, креативність; 
● увага до деталей. 
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5. Роль аналітика  

Аналітик намагається зібрати якомога більше інформації про конфлікт. 
Шукає не тільки наявні факти, а й «свіжу» інформацію. Він вивчає конфлікт у 
динаміці - контролює ситуацію. У коло функціональних обов'язків аналітика 
входить вивчення проблеми. Про який конфлікт йдеться? Де він розгортається? 
Як довго продовжується? З чого розпочався, що стало приводом для початку або 
ескалації? Хто учасники конфлікту? Як учасники бачать / визначають його для 
себе? Хто непрямі учасники конфлікту (люди, організації)? Як про конфлікт 
говорять у ЗМІ, в соцмережах? 

Аналітик допомагає у виявленні та формулюванні: 
• ризиків у розвитку конфлікту, у процесі організації діалогу; 
• проблем / викликів, які можуть виникнути під час діалогу;  
• визначення груп учасників діалогу; 
• обмежень під час організації діалогу; 
• цілей та завдань діалогу. 
Завдання аналітика: 

1. Зрозуміти запит (організатора, фасилітатора і мультиплікатора), 
доформулювати його до робочого стану, скласти технічне завдання (ТЗ). 

2. Знайти необхідну інформацію. 
3. Оцінити знайдену інформацію. 
4. Уявити (оформити) результати роботи адекватним до поставленого ТЗ 

способом.  

Алгоритм роботи аналітика містить три основних етапи: 1) отримання 
запиту, формулювання технічного завдання (ТЗ); 2) пошук інформації; 3) 
представлення інформації - підготовка звіту. Тепер розглянемо, які дії має 
виконати аналітик на кожному з етапів. 

1) при отриманні запиту:  
• фіксувати процес обговорення завдання;  
• надати замовнику чорновий варіант ТЗ;  
• провести, якщо необхідно, другий раунд обговорення для уточнення ТЗ.  
2) для пошуку інформації скористатись такими джерелами інформації та 

методами пошуку:  
• пошук в інтернеті, робота з пошуковими сервісами; 
• формулювання пошукових запитів відповідно до ТЗ; 
• запити до органів державної влади; 
• експертне опитування. 

При виборі експертів необхідно використовувати певні критерії відбору: 
компетентність у відповідній сфері (освіта, профіль діяльності, професійний 
статус, професійний досвід) та достатній ступінь незацікавленості й 
об'єктивності. Для вирішення завдання може виявитися досить одного експерта, 
проте, як правило, залучають кількох, це підвищує ступінь достовірності та 
об'єктивності експертизи. Під час пошуку експертів можна використовувати 
метод «снігової кулі»: один експерт рекомендує інших.  

3) способи / формати представлення інформації (результатів роботи 
аналітика):  

• аналітичний звіт (текстовий документ);  
• база даних (таблиця);  
• графічні форми подання: графіки, таблиці, діаграми, карти;  
• анотований список посилань.  
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Якщо завдання аналітика - представити добірку посилань з теми, посилання 
обов'язково повинні бути анотовані, тобто кожне посилання супроводжується 
текстовим заголовком / вичерпним поясненням. Оформлення можливо списком 
або у вигляді таблиці. Крім того, у звіті обов'язково мають бути зазначені 
джерела інформації, грамотне оформлення посилань. 

Аналітик як провідник, розвідник, очі, вуха, мозок щодо проблеми для 
організатора і фасилітатора. Без подібної інформації фасилітатор 
почуватиметься, наче «сліпий». 

Аналітик повинен володіти такими компетенціями (знаннями і 
вміннями):  

• знання (відкритих) джерел інформації, повинен представляти, де / у кого 
дізнатися про джерела потрібної інформації;  

• пошук інформації в інтернеті;  
• класифікація й оцінка джерел інформації;   
• організація інформації (виділення істотного, структурування);  
• оформлення, представлення результатів (своєї) аналітичної роботи. 
 
6. Роль фасилітатора 

Фасилітатор працює з групою. Для нього, як для регулювальника на 
перехресті, важливо стежити за безпечним рухом на дорозі.  

Завдання фасилітатора: допомагати групі вирішити поставлене завдання, 
без втручання у зміст. Предмет уваги фасилітатора на різних етапах діалогу: 
процес, зміст, відносини.  

Алгоритм роботи:  
1. На етапі підготовки фасилітатор разом з організатором приймає рішення 

про склад учасників діалогу і разом з мультиплікатором складає текст 
запрошення учасників.  

2. На етапі проведення діалогу фасилітатор допомагає групі безпечно й 
плідно працювати над поставленим завданням. Відповідає за дизайн діалогу, 
працює зі змістовним планом, відповідає за методологію, регламент, дотримання 
правил роботи групи.  

 Фасилітатор має бути готовий до того, що неможливо запланувати все. 
Діалог - жива тканина. Щось може піти «не за планом». Під час перебігу діалогу 
фасилітатор може змінити дизайн зустрічі.  

 3. На завершенні діалогу фасилітатор залучає учасників до обговорення 
тем наступних зустрічей. Розглядає з ними наступні ініціативи і кандидатури 
потенційних учасників. В окремому випадку успіхом є - розширення кола 
учасників. Обов'язково повинен дотримуватися баланс між ядром групи (постійні 
учасники – ті, хто був з самого початку) і «новачками». 

 
Навички фасилітатора. Фасилітатор використовує палітру різних вмінь, 

щоб зібрати думки групи, вирішувати внутрішні групові конфлікти, заохочувати 
групу, допомогти їй прийти до консенсусу.  

Фасилітатор також веде запис висловлювань групи, зберігає так звану 
«групову пам'ять». Може брати на себе роль «хранителя часу» (стежити за 
часом на виконання завдань, за переходами по пунктах з порядку денного 
відповідно до плану). 

 
7. Роль мультиплікатора 
 
Фахівець, який відповідає за циркуляцію інформації з приводу діалогу. Існує 

інформація, яка передається «всередині»: між організатором і учасниками, між 
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самими учасниками, а також інформація про діалог, яка передається широкій 
аудиторії.  

Загалом мультиплікатор відповідає за комунікацію з приводу діалогу. 
Предмет уваги мультиплікатора: передача інформації про діалог. При цьому 
важливо, щоб якомога більше людей дізналися про нього як про спосіб мирного 
врегулювання конфлікту.  

 
Алгоритм роботи 
1.На етапі підготовки діалогу мультиплікатор складає текст запрошення для 

учасників, готує прес-анонс. 
2. На етапі проведення діалогу може бути присутнім під час роботи групи. 

За попереднім погодженням із групою, фіксує висловлювання учасників (без 
зазначення їх імен, без фотографій, тобто із дотриманням правила 
конфіденційності). 

3. У висновку діалогу готує пост-реліз і поширює його у ЗМІ, залучає нових 
учасників. 

4. Веде інформаційний супровід діалогу (якщо процес тривалий, займає 
кілька місяців).  

Мультиплікатор зайнятий популяризацією діалогу, формуванням 
позитивного іміджу цього методу, поширенням інформації про діалог, залученням 
нових учасників.  

 
Завдання мультиплікатора пов'язані з вимогами конфіденційності, безпеки 

в діалозі. Важливо пам'ятати, що будь-яка інформація про діалоги, про їх 
учасників повинна публікуватися тільки за попередньою згодою всієї групи!  

До завдань входять:  
● розробка плану проведення PR-кампанї діалогу та складання прогнозу її 

впливу на стосунки учасників конфлікту;  
● визначення бюджету PR-кампаній;  
● аналіз ефективності проведених заходів: мультиплікатор організовує 

заходи, пов'язані з поширенням інформації про діалог (прес-конференції, 
брифінги, інтерв'ю, зйомка відеосюжетів про діалог (про принципи, про успішні 
приклади діалогу)); 

● робота з журналістами, учасниками діалогів; 
● моніторинг ЗМІ на предмет висвітлення діалогових ініціатив; 
● наповнення сторінки організації в соцмережах; 
● врегулювання конфліктів, що загрожують репутації організації, яка 

проводить діалоги. 
Навички мультиплікатора:  
● ефективна комунікація;  
● грамотна та креативна письмова мова;  
● навички врегулювання конфліктів;  
● навички маркетингу та спілкування у соцмережах.  

 
Підсумуємо, що замовник, організатор, аналітик, фасилітатор, 

мультиплікатор - вся команда загалом має усвідомлювати та прогнозувати, як 
інтервенція вплине на поле, в якому вони працюють, щоб підвищити позитивний 
ефект діалогу та знизити ризики і не завдати шкоди. Команда має працювати 
злагоджено як коліщата одного механізму. Важливо, коли наявне належне 
ресурсне забезпечення, щоб різні функціональні ролі виконувались різними 
людьми, які мають відповідну достатню фахову підготовку, але у випадку, якщо 
команда є маленькою, щоб фасилітатор (ведучий) діалогу усвідомлював і 
пам'ятав про різницю у ролях і важливість кожної з ролей. 
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Тема	  7.	  Дизайн,	  етапи	  діалогу	  
Авторка: Олена Кашкарьова 

План. 

1. Створення дизайну та визначення теми діалогу 
2. Основні етапи діалогу 

2.1. Створення безпечного простору - контейнеру діалогу 
2.2. Побудова порозуміння 

2.2.1. Обмін особистим досвідом та сприйняттям 
2.2.2. Пошук кореня конфлікту 

2.3. Дослідження можливостей для дії 
3. Визначення формату діалогу 

 

1. Створення дизайну та визначення теми діалогу 

При створенні дизайну необхідно знати основні етапи діалогу. Попри те, що 
в різних форматах ці етапи можуть виглядати по-різному, знання логіки 
побудови діалогу допоможе підібрати відповідні методи та інструменти. Почнемо 
з формулювання теми діалогу. Саме тема діалогу зазвичай буде зазначатись в 
назві діалогового заходу. Після визначенні теми і з розумінням етапів діалогу 
організатор та ведучий діалогу, залучивши та проконсультувавшись із 
замовником діалогу, визначаються із форматом діалогу, змістовним наповненням 
його складових частин, що може бути відбито у програмі заходу. 

При формулюванні теми діалогу необхідно особливо звернути увагу на те, 
щоб назва була однаково прийнятною для всіх потенційних учасників. Для цього 
ми рекомендуємо прочитати його «очами» людей з різними поглядами, а краще - 
попросити зворотнього зв’язку в людей, що тримаються різних точок зору з теми. 
Наприклад, назва «Прояви дискримінації релігійних меншин в нашому місті» вже 
стверджує, що дискримінація існує, а при цьому трактування фактичних подій, 
що відбулися в місті, можуть бути різними. Шанси на те, що люди, які 
сприймають ці події як дискримінацію, прийдуть на діалог, швидко зменшуються. 
Або вони прийдуть вже войовничо налаштованими, що значно ускладнить 
подальшу роботу. 

Приклад: коли ми шукали назву для діалогу на тему різного сприйняття 
Другої Світової/Великої Вітчизняної війни, ми зупинилися на назві «9-те травня. 
Точки дотику». Навіть вибір однієї з назв війни вже демонстрував би 
прихильність організаторів діалогу до одного чи іншого трактування. 

 

2. Основні етапи діалогу 

Основні фази процесу діалогу такі. 

2.1. Створення безпечного простору - контейнеру діалогу 

Часто на цьому етапі діалогу знаходиться знайомство, озвучування мети, 
принципів та програми діалогу, прояснення ролі ведучого(-ої) діалогу. При 
знайомстві учасників між собою важливо вибрати той засіб, який дозволить їм 
побачити людей один в одному, а не «представників поглядів». Також чим 
ясніше учасникам діалогу, що конкретно буде відбуватися та яка роль ведучого 
діалогу, тим спокійніше та впевненіше вони будуть почуватися. Чим інтенсивніше 
конфлікт, тим більше підготовки буде потребувати діалог та більше зусиль 
необхідно буде надати на цьому етапі.   
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2.2. Побудова порозуміння 

2.2.1. Обмін особистим досвідом та сприйняттям, пов’язаним з темою 
діалогу. Приклади питань: Який був вплив ситуації на вас, вашу родину, 
громаду? Які у вас є застереження, пов’язані з ситуацією, яку ми обговорюємо в 
діалозі? При підготовці питань важливо, щоб формулювання питання не 
створювало переваги для однієї з груп. Кожна з груп має одержати шанс 
висловитись і всім має бути, що сказати.  

Ризики: в ідеалі на цьому етапі діалогу учасники розповідають про свій 
особистий досвід, що допомагає побачити ситуацію в її глибині та різноманітті 
сприйняття. Проте треба пам’ятати, що зазвичай для людей в діалозі важко 
притримуватися виключно свого досвіду та утримуватися від узагальнень. 
Принципи діалогу будуть допомагати на цьому етапі, але, скоріш за все, цього 
буде недостатньо. Відповідний набір комунікаційних навичок (емпатичне 
слухання, перефразування, відділення фактів від суджень, робота з емоціями та 
інше, що буде розглянуто в останній лекції нашого курсу) буде потрібний 
ведучому, щоб допомогти учасникам говорити від свого імені, а також слухати та 
чути один одного.  

Одним із засобів роботи на цьому етапі може стати використання певних 
інструментів, що дають можливість почути кожного. Приклад: в діалогах на тему 
різної історичної пам’яті кілька годин було присвячено розповідям учасників про 
історію своєї родини в маленьких групах. За відгуками учасників це дозволило їм 
перейти від суджень один про одного до розуміння досвіду, що сформував їх 
погляди.  

2.2.2. Пошук кореня конфлікту. На цьому етапі діалогу здійснюється перехід 
з обміну особистим досвідом та сприйняттям до пошуку ключових причин 
конфлікту. З поверхні ситуації з’являється можливість вийти «на глибину». 
Приклади питань: Що є найважливішим у конфлікті для представників моєї точки 
зору? Що є найважливішим у конфлікті для представників відмінної від моєї 
точки зору? Які три найбільш потужних джерела, що підживлюють конфлікт?  Що 
насправді лежить у корені відмінностей нашого сприйняття? Що нас всіх 
об’єднує?  

2.3. Дослідження можливостей для дії. Якщо діалог досяг своєї мети та 
розуміння ситуації учасниками діалогу змінилось, зазвичай вони відчувають сили 
та бажання втілити ці зміни в життя конкретними діями. Залежно від теми, задач 
та формату діалогу це може бути вирішення учасників діалогу вжити 
індивідуальних чи спільних дій. Питання, що можуть допомогти на цьому етапі 
діалогу: Які спільні чи індивідуальні дії можуть допомогти змінити ситуацію на 
краще? Які ресурси ми можемо залучити на сьогодні? Які варіанти вирішення 
конфлікту ми бачимо? Який з запропонованих варіантів найбільш відповідає 
інтересам та потребам всіх зацікавлених сторін? Також це заключний етап 
діалогу, тож для того, щоб в учасників було відчуття завершеності процесу, 
важливо дати можливість кожному поділитися тим, що йому/їй допоміг зрозуміти 
діалог.  

Ризики цього етапу діалогу: бажання «перестрибнути» до рішень, не 
надавши достатньо часу другому етапу діалогу. Це може ускладнити процес, 
оскільки природнім чином учасники будуть повертатися до етапу пошуку 
порозуміння, «виймати» різні заперечення, точки зору, досвід та інше. У 
випадку, якщо рішення буде все одно «продавлено», скоріш за все воно буде 
нестійким або взагалі його виконання може бути неможливим. Тому ведучому 
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діалогу слід особливо звертати увагу на те, на якому етапі триває діалог та 
допомагати учасникам повертатися, якщо вони «перестрибують» до рішення. 

 

3. Визначення формату діалогу 

Формат діалогу серйозно залежить від поставлених завдань. Так, для 
завдань по подоланню стереотипів, пошуку порозуміння між 
представниками різних груп чи точок зору добре підходять різні «творчі» 
формати, зокрема:  

- Жива бібліотека, коли декілька людей виступають «живими книгами», 
яких слухає група «читачів». Оповідачі–«книги» діляться реальними історіями 
зі свого життя, що допомагає слухачам краще зрозуміти їхні реалії. Таким чином 
у слухачів є можливість побачити за стереотипом людину з реальною долею та 
побачити ситуації з боку, який, скоріш за все, не відкривався перед ним до 
того.  

- Форум-театр є однією з форм роботи Театру пригнічених. Учасники 
відбирають одну історію з життя одного з них. Важливо, щоб ця історія 
демонструвала актуальну проблему. Далі створюється театральна вистава, що 
показує цю історію до її кульмінації. З моменту кульмінації глядачі самі можуть 
взяти участь у виставі, випробувавши різні методи вирішення представленої 
проблемної ситуації. Таким чином, форум-театр так само, як жива бібліотека, 
допомагає побачити реальний досвід реальних людей, а також надає 
можливість вже почати досліджувати варіанти рішення поставленої проблеми та 
виходу з ситуації.  

- Також підходять для такого роду завдань діалоги, поєднані з майстер-
класом зі створення чого-небудь. Приклад: у Києві та Одеській області були 
проведені діалоги, де переселенці та представники місцевої громади спільно 
створювали картини (Київ) та свічки (с. Наті та Куяльник Одеської області). Під 
час творчої роботи вони мали змогу дізнатися більше один про одного через 
підготовлені фасилітаторами питання. На такого плану заходи учасники більш 
заохочені прийти, процес спілкування відбувається ненав’язливо, за спільною 
справою.  

- Ще однією можливістю є традиційний формат «Коло діалогу», в якому 
люди обговорюють певну тему в колі з допомогою питань, що ведучий 
підготував заздалегідь. Для впорядкування процесу в цьому форматі можна 
користуватися будь-яким предметом, що буде грати символічну роль 
«мікрофону». Говорить тільки той, в кого в руці предмет, всі інші слухають. 
Коли оповідач закінчив, предмет переходить до наступного учасника діалогу. 
Перехід предмету можливий або по колу, або просто за бажанням. Добре 
працює, коли у першому колі учасники мають змогу висловитися по черзі, а у 
подальшому обговоренні - вже за бажанням. Приклад: такий формат діалогу 
був використаний під час Євромайдану в діалогах для пошуку порозуміння між 
людьми, що підтримували та не підтримували Майдан.  

Коли ми маємо на меті розв’язання конфлікту в групі/громаді, 
підходить такий формат діалогу, як, наприклад, «відновлювальні кола». У цьому 
випадку вже не йдеться тільки про стереотипи, тут вже є конкретний конфлікт 
між людьми (чи групами) у громаді. Цей формат обов’язково передбачає 
попередні зустрічі зі всіма сторонам конфлікту. Якщо після попередньої зустрічі 
люди погоджуються йти далі, то наступним кроком проводиться загальне коло 
діалогу, вже за участі всіх сторін. Структура загального кола включає всі три 
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етапи діалогу: створення безпечного простору, пошук порозуміння, дослідження 
можливостей щодо потенційних дій. Після загального кола рекомендується 
запланувати ще одну зустріч - пост-коло. Тоді, якщо з якихось непередбачених 
причин не вдасться втілити у життя заплановане рішення, що було прийнято за 
результатами діалогу, то це не зведе нанівець порозуміння та довіру, що 
з’явилися у результаті діалогу. Діалог, що спрямований на виконання таких 
завдань, стає наближеним до медіації. Питання, що треба собі поставити: який 
метод роботи буде найбільш ефективним у цій ситуації - діалог чи медіація? 
Приклади, в яких було використано діалог: вирішення конфлікту в громаді, що 
був пов’язаний з оплатою енергопостачання ВПО; вирішення конфлікту в 
громаді, де мешкають представники етнічних меншин; вирішення конфлікту в 
громаді, де розташована українська прикордонна служба.    

Коли учасникам необхідно допомогти у спільному плануванні 
майбутнього, поліпшенні наявної ситуації, доволі часто організатори 
пропонують «круглий стіл». Цей формат краще знайомий багатьом громадам та 
ліпше дозволяє залучити зацікавлені сторони, ніж захід з назвою «діалог». У 
професійному середовищі ведучих діалогів існують різні погляди на те, чим може 
діалоговий захід мати назву «круглий стіл». На думку авторки цієї лекції, такий 
формат буде діалогом, якщо між учасниками є різні погляди з приводу того, як 
саме вони хочуть поліпшити ситуацію, а також якщо в процесі використовуються 
принципи діалогу і є дотримання етапів діалогу.  

Ризики: для цього формату діалогу особливо важливим є залучити всі 
зацікавлені сторони, бо «забути запросити когось» може поставити під загрозу 
подальше виконання рішення та погіршити загальну ситуацію в громаді. Також 
доволі часто при визначеному у запиті на діалог зі спільного планування 
майбутнього «сховано» запит на пошук порозуміння чи вирішення конкретного 
конфлікту. Дивитися вперед та планувати майбутнє здається більш 
конструктивним підходом, ніж «згадувати минуле» чи «з’ясовувати стосунки». 
Саме тому організатори вибирають назву «круглий стіл», а учасники охочіше 
долучаються до процесу. Проте неможливо «перестрибнути» через неприємні 
теми та, як би не намагались учасники «дивитися вперед», непроговорені теми 
чи живі стереотипи одне про одного даються взнаки та відносять обговорення до 
минулих інцидентів та звинувачень. Тому ретельна підготовка до заходу 
(прояснення реального завдання) є дуже важливою. Одночасно, навіть при 
максимальній підготовці неможливо врахувати абсолютно все, тому необхідні 
такі професійні навички ведучого, як гнучкість, вміння бути «тут і зараз», 
розпізнати та відповідати на запит, що є актуальним нині. Також є важливим 
знання етапів діалогу та вміння вести процес з того місця, де він є, а не з того, 
де хотілося б його бачити.  

Звичайно, неможливо перелічити всі наявні формати діалогу. Але 
представлені формати, а також пояснення щодо основних етапів діалогу дають 
розуміння різноманітності та відкривають можливості для творчого пошуку того 
формату та дизайну, що буде відповідати конкретній ситуації в конкретній 
громаді. 
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Тема	  8.	  Організація	  діалогу	  або	  менеджмент	  діалогового	  процесу	  
Авторка: Альона Горова 

План 

1. Суть менеджменту діалогового процесу 
2. Основні завдання менеджменту на різних етапах діалогового процесу 
3. Менеджмент основних ресурсів процесу діалогу: 

3.1. Менеджмент основних ресурсів. Люди.   
3.2. Менеджмент основних ресурсів. Діалоговий простір. 

 

1. Суть менеджменту діалогового процесу  

Завдання організації діалогу передбачає роботу з управління (або 
менеджменту) ресурсами, необхідними для успішного досягнення мети 
та завдань діалогу. Фактично йдеться про те, що щойно визначено мету 
проведення діалогу, відразу виникає потреба продумати, яким чином 
якнайкраще організувати людей і простір для досягнення цієї мети. 

Основні види ресурсів для проведення діалогу: 

-‐ люди (у першу чергу, маються на увазі замовник діалогу, учасники 
діалогу, фасилітатор або фасилітатори діалогу); 

-‐ діалоговий простір (час, порядок денний зустрічей; приміщення, 
канцелярське приладдя; харчування та проживання учасників, необхідне 
фінансування тощо).  

Менеджмент діалогового процесу потребує достатньо ґрунтовного вивчення 
ситуації в громаді для організації усіх необхідних ресурсів якнайефективніше. 
Доречно включати питання, що стосуються організації діалогу, ще на етапі 
аналізу ситуації (роль аналітика). Відповідно, і етап дизайну діалогу (роль 
дизайнера) має відбуватися в тісній взаємодії з етапом організації діалогу (роль 
організатора). Крім того, варто відстежувати якість організаційних питань у 
процесі та після завершення самого діалогу - етапи фасиліатції діалогу та 
аналізу результатів (роль фасилітатора та дизайнера), щоб постійно 
вдосконалювати менеджмент діалогу та сприяти досягненню визначених мети і 
завдань процесу.  

 

2. Основні завдання менеджменту на різних етапах діалогового 
процесу  

Завдання, які потребують вирішення у процесі організації діалогу:  

-‐ планування необхідних ресурсів (що потрібно, щоб діалогові зустрічі 
відбувалися у комфортний для усіх спосіб; зазвичай, ці питання є 
найактуальнішими ДО початку діалогу);  

-‐ підтримка та моніторинг у процесі використання (чи наявні ресурси 
використовуються у найбільш оптимальний спосіб чи щось можна покращити або 
змінити; зрозуміло, що ці питання є актуальними ПІД ЧАС діалогу); 

-‐ оцінка ефективності управління ресурсами (відбувається ПІСЛЯ 
завершення діалогу; фактично, на цьому етапі нас цікавить, чи спосіб організації 
ресурсів сприяв успішності діалогу).  

Розглянемо детальніше завдання менеджменту процесу діалогу. 

1.Планування ресурсів для діалогового процесу  



	  
 

Розумійте інших легко 
і нехай співрозмовники завжди 
правильно розуміють Вас! 

 

Курс «Як ефективно 
спланувати та провести 

важливий діалог» 
 

	  

© ОБСЄ, 2017 
© А. Горова, К. Гусєва, М. Єлігулашвілі, В.Каневська, О.Кашкарьова, Р. Коваль, П.Козелецький, А. 
Копіна, О. Мітьков, О.Овчаренко, С. Петрова, Д. Проценко, А.Старовойтова, І. Терещенко,	  2017	  

49	  

Значна частина організаційного процесу припадає на етап підготовки 
діалогу. До процесу попередньої роботи з замовниками, учасниками та 
фасиліататорами діалогу доречно включати питання, які допоможуть якісно 
організувати процес.  

Планування ресурсів для діалогового процесу передбачає отримання 
відповідей на такі питання: 

-‐ які ресурси, необхідні для проведення діалогу (йдеться про матеріальні / 
нематеріальні ресурси, людські ресурси, а також про рівень залученості членів 
громади до суспільного життя – соціальний капітал тощо); 

-‐ які ресурси наявні в громаді, де планується проведення діалогу; 
-‐ які ресурси готові / можуть надати органи місцевої влади;  
-‐ які ресурси необхідно залучити, у який спосіб та хто за це відповідатиме; 
-‐ як має відбуватись менеджмент ресурсів, щоб це якомога краще сприяло 

досягненню цілей діалогу? 
2. Підтримка та моніторинг ресурсів у процесі діалогу передбачає 
з'ясування: 
-‐ чи достатньо залучених у процес діалогу ресурсів; 
-‐ чи залучені ресурси належної якості; 
-‐ чи процес управління ресурсами ефективний; 
-‐ чи організація процесу діалогу дозволяє / сприяє виконанню поставлених 

перед діалогом цілей? 
3. Оцінка ефективності управління ресурсами має дати відповіді на такі 

питання: 

-‐ чи залучені ресурси сприяли повною мірою досягненню мети та завдань 
діалогу; 

-‐ які висновки на майбутнє можна зробити, взявши до уваги результати 
такого менеджменту діалогового процесу? 

 

3. Менеджмент основних ресурсів процесу діалогу 

Розглянемо менеджмент основних ресурсів процесу діалогу детальніше. 

3.1. Менеджмент основних ресурсів. Люди.   

Робота з замовником діалогу у контексті його організації передбачає 
узгодження адміністративно-логістичних питань: 

-‐ учасники діалогу та найбільш дієві способи їх залучення в процес та 
мотивація їх подальшої участі; 

-‐ оптимальне місце і час проведення діалогу (логістичний супровід заходів 
та порядок денний зустрічей); 

-‐ доступні ресурси та потреби в додаткових ресурсах для діалогу. 
Також варто зауважити, що тісна робота з замовником діалогу відбувається 

на усіх етапах діалогового процесу. 

Залучення учасників діалогу є непростим завданням. Секретом успіху в 
цьому є проведення якісного аналізу громади на предмет дотичності або 
зацікавленості певних груп проблематикою. Важливо розуміти: 

-‐ Хто є ключовими зацікавленими сторонами у вирішенні певного питання? 
Кого безпосередньо стосується певна проблема? 

-‐ Які потреби або інтереси мають ці зацікавлені сторони? 
-‐ Що для них є важливим? Чому вони можуть бути зацікавлені брати участь 

в діалозі? 
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-‐ Яке ключове повідомлення допоможе переконати їх прийти на діалог? 
Відповіді на зазначені питання допоможуть побудувати успішний процес 

залучення учасників та мотивуватимуть їх продовжувати свою участь в діалозі. 

Найбільш дієвим інструментом запрошення учасників діалогу є 
персональні зустрічі з ключовими особами. Це можливість для організаторів 
безпосередньо розповісти про мету, формат, часові рамки діалогу, відповісти на 
запитання та побудувати довіру до процесу. Після індивідуальних зустрічей, 
зазвичай, відбувається запрошення інших за рекомендацією ключових осіб. Для 
цього можуть використовуватись такі інструменти: індивідуальні та групові 
зустрічі, телефонні дзвінки, листи тощо. 

Важливою передумовою успішності діалогу є забезпечення 
репрезентативності - рівного представництва різноманітних груп та прошарків 
громади, присутність яких є критичною з огляду на обговорювані питання. Це, 
зокрема, стосується забезпеченням гендерного балансу та включення вразливих 
груп в процес.  

Зазвичай, вибір та підготовка фасилітаторів – відповідальність 
організаторів діалогу. У великих групах команда фасилітаторів може мати 
провідного фасилітатора, який водночас збирає, скеровує і координує весь 
процес з самого початку. Команда фасилітаторів в ідеалі також має відображати 
різноманітність і діяти злагоджено, демонструвати впевненість і навіть 
захоплення процесом. Добре спланований процес діалогу забезпечує відбір та 
включення фасилітаторів в процес дизайну діалогу, що допомагає їм свідоміше 
приймати рішення щодо коригувань у разі потреби. Підготовленість та 
професійність команди фасилітаторів полягає не тільки у фаховому володінні 
знаннями та навичками, а і в достатній крос-культурній сенситивності, тобто 
обізнаності з суттю конфліктних питань в полікультурних громадах і чутливості 
до культурних, етнічних, релігійних та інших розбіжностей між учасниками. 

Вибір фасилітатора / команди фасилітаторів, зазвичай, обумовлений такими 
критеріями:  

- професійні компетенції, необхідні для проведення діалогу; 
- визначитись, внутрішній (представник громади/включений в контекст) 
чи зовнішній фасилітатор потрібен для процесу; 
- сформулювати інші важливі для процесу вимоги з огляду на 
дотримання нейтральності та безсторонності (знання мов, належність до 
певної етнічної групи тощо). 

 

3.2. Менеджмент основних ресурсів.  Діалоговий простір.  

Час та порядок денний 

Надзвичайно важлива організація діалогу з огляду на визначення 
найоптимальнішого часу проведення діалогових зустрічей. Питання часу та 
порядку денного необхідно обговорювати з усіма залученими до діалогу. 
Критичним є узгодження дат проведення діалогових сесій. Наприклад, 
абсолютно недоречно планувати сесії на ранок в неділю, особливо в західному 
регіоні країни у сільській місцевості, оскільки переважна більшість потенційних 
учасників відвідує у цей час недільну службу у церкві. Те ж саме стосується 
релігійних свят.  

Оптимальна тривалість сесії – не більше 1,5 години. Після цього потрібна 
принаймні 10-тихвилинна перерв, щоб відновити здатність сприймати 
інформацію.  
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Загальний підхід до порядку денного: починати варто з відносно 
нейтральних питань, далі переходити до більш дискусійних і завершувати теж 
відносно спокійними. Кожна діалогова зустріч, за можливості, має максимально 
відбивати питання, що є важливими для кожної з груп учасників, які беруть в ній 
участь. При підготовці друкованого варіанту програми також варто пам’ятати про 
нейтральну мову. 

Приміщення. Канцелярське приладдя 

Неправильний вибір приміщення легко може поставити під загрозу успіх 
всього заходу. Приміщення має бути нейтральним як за символікою, так і за 
логістикою. У процесі прийняття рішення про вибір треба зважати на те, щоб 
випадково не поставити одну з груп учасників у вигідніше позицію проти інших. 
Усі мають почуватися однаково безпечно. Вибір приміщення також може 
допомагати стратегічно вирішувати завдання діалогу через символіку місця, яке 
може бути пов’язане з діалогом історично або іншим способом. 

Важливо, щоб учасники відчували комфорт і могли зосередитись на 
побудові розуміння в групі. Також не варто недооцінювати важливість взаємодії, 
що відбувається між учасниками на перервах, в періоди неформального 
спілкування. Крім того, варто брати до уваги різноманітні потреби учасників (як, 
наприклад, догляд за дітьми), що можуть суттєво обмежувати можливості участі 
важливих представників певної групи. 

Проведення діалогу також передбачає використання канцтоварів та 
приладдя. Мінімальний набір включає фліп-чарт з блокнотом, маркери, стікери 
та скотч, блокноти та ручки для учасників. Перелік необхідного варто 
узгоджувати з фасилітатором. Канцелярські товари та приладдя не мають 
ускладнювати процес побудови довіри у групі.  

Харчування та проживання учасників  

Навіть якщо ваша діалогова зустріч триватиме одну сесію (1,5 – 2 години) 
доречно передбачити кава-паузу – запропонувати учасникам воду, гарячі напої, 
ласощі та канапки. Якщо зустрічі триватиме півдня і більше, має сенс 
організувати обід для учасників. Заздалегідь дізнайтесь харчові преференції та 
обмеження учасників й інших залучених, зокрема, фасилітаторів – їжа має 
сприяти комфортному самопочуттю усіх членів групи. Алкоголь на подібних 
заходах є категорично неприйнятним, принаймні з ініціативи організаторів. 

Якщо ви запрошуєте учасників з інших регіонів, необхідно потурбуватись 
про готель. Зрозуміло, що місце проживання та поселення учасників має бути 
організованим у найбільш комфортний спосіб. Також варто брати до уваги і 
дотримання принципу нейтральності під час вибору готелю. 

Необхідне фінансування 

Під час планування ресурсів для діалогу може виникнути потреба залучення 
додаткового фінансування на потреби організації процесу – наприклад, для 
забезпечення проїзду учасників, оплати праці фасилітаторів тощо.  

Залучивши додаткові ресурси необхідно пам’ятати принаймні про два 
ключові принципи: 

1. Прозорість і відкритість – максимальна доступність інформації про 
джерело фінансування для усіх залучених до процесу (часто відсутність цієї 
інформації продукує чутки та шкодить процесу). Прозорість також означає 
прозоре управління фінансами та відкритість звітів. 
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2. Нейтральність або незаангажованість – цей принцип означає 
неможливість фінансування діалогового процесу зацікавленою стороною, 
принаймні до того моменту, доки це питання не буде додатково узгоджене між 
усіма учасниками процесу. 

Попри  те, що велика частина організаційної роботи відбувається до самої 
діалогової зустрічі, про дотримання принципів діалогу, зокрема нейтральності та 
рівності, вкрай важливо дбати, інакше це може створити непотрібні та шкідливі 
припущення в однієї сторони, що ускладнить чи заблокує процес діалогу. До 
такого ж ефекту можуть призвести будь-які, на перший погляд, дрібниці з 
площини організаційної роботи з людьми або з підготовки простору для діалогу, 
які не були зважені і оцінені з боку нейтральності в організації та рівності 
учасників. 
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Тема	  9.	  Результати	  діалогу	  й	  управління	  очікуваннями	  
Авторка: Анжела Старовойтова 

План  

1. Результати діалогу 
2. Види результатів залежно від рівня діалогу 
3. Результати та очікування. Управління очікуваннями 

 

1. Результати діалогу 

Діалог – це одна чи кілька зустрічей, коли протягом певного часу учасники 
в одному просторі разом спілкуються. Для деяких людей час – дороге 
задоволення. Виділивши навіть один день для участі в діалозі, учасники часто 
хвилюються, навіщо це, що вони отримають в результаті, яке рішення буде 
напрацьоване. Матеріальні результати завжди досяжніші, ніж моральні, духовні, 
які важко виміряти, але вони не менш, а й зазвичай більш вагомі, але і важче 
отримувані, оскільки робота між сторонами відбувається на значно глибшому 
рівні, на який ми в повсякденному житті й самі не часто спускаємось, а тим 
більше нелегко пускаємо туди інших. З огляду на зазначене, може скластись 
враження, що якщо ми не можемо гарантувати конкретних, тобто чітко досяжних 
результатів, то не варто зловживати часом і кликати на діалог учасників. Проте, 
ви вже також дізнались у темах «Діалог і миротворчість», «Діалог і культура 
діалогу» про справжню цінність і значення діалогів, тому тепер лише потрібно 
правильно самим розуміти та усвідомлювати можливі результати, а також 
допомагати учасникам це зрозуміти.  

Результати діалогу залежать від типів діалогу. Фахівці виділяють 
трансформативний діалог – у фокусі має зміну/трансформацію стосунків між 
людьми, трансформацію ставлення тощо, але також можливий і діалог 
орієнтований на результат, де назва говорить сама за себе. Це визначається в 
момент прояснення цілей і формування очікувань учасниками / сторонами 
діалогу перед початком самого процесу. 

Загалом варто прийняти, що діалоговий підхід - більш процесуальний, ніж 
алгоритмічний, і тому конкретний результат не може бути визначений з самого 
початку. Конкретний результат (в значенні домовленостей про дії) й не є 
обов'язковим елементом діалогу. Процес побудови зв'язку, стосунків і способу 
спілкування через прояснення інтересів і потреб сторін може і часто формує свій 
власний шлях і напрямок. Цей напрямок визначення діалогу сам по собі не може 
бути свідомо ні запланованим, ні вирішеним ані сторонами, ані ведучим. 

Це можна порівняти з походом до лісу по гриби. Ви збираєтеся, берете 
кошик, плануєте маршрут і малюєте собі в голові картинку цієї пригоди. Ви 
можете лише уявити і помріяти, які гриби, скільки їх ви зберете і як саме підете. 
В той момент, незалежно від мрій, ви не можете передбачити, що буде на виході 
з лісу і чи збудеться те, що планувалось. 

Так і процес діалогу може привести до абсолютно несподіваних результатів, 
і завданням ведучого - підготувати групу до можливості непередбачуваних і 
несподіваних рішень (наприклад, раптовий дощ і пора йти додому або кошик 
ягід, а не грибів на виході). 

Приклад з практики: діалог, який був спрямований на зниження агресивної 
поведінки один до одного між кількома місцевими жителями, внутрішньо-
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переміщеними особами (ВПЛ) і волонтерами, які надають їм послуги через 
«гарячу лінію» (в Україні), привів до рішення одного з представників ВПЛ, що 
йому необхідно взяти участь у тренінгу з розвитку навичок слухання. І один з 
волонтерів «гарячої лінії» вирішив кардинально змінити те, як він бесідує 
телефоном з «клієнтами», зазначивши: «Весь попередній рік я не проясняв, 
навіщо саме нам сюди телефонують і, швидше за все, відповідав не на ті 
потреби, через які мені справді телефонували». 

Попри це, існують конкретні ознаки того, що діалог відбувся, а саме: 

1. відбулися якісні зміни відносин (гармонізація); 
2. відбувається трансформація зв'язків у групі; 
3. зміна поведінки / зміна мислення; 
4. готовність слухати один одного; 
5. намагаються зрозуміти іншу сторону; 
6. хоча б одна сторона почула потреби іншої сторони - зрозуміла іншу 

сторону; 
7. прийняла можливість іншої позиції; 
8. учасники здатні на емпатію; 
9. згасання конфлікту; 
10. учасники відходять від стереотипів і упереджень щодо один одного; 
11. учасники переходять від чорно-білого сприйняття до процесу активного 

слухання; 
12. відбувається зміна пріоритетів і, відповідно, гостроти питань, що були 

підставою для початку процесу. 

Результати діалогу також можна прояснити через порівняння з процесом 
медіації. Навіть більше, діалог, орієнтований на результат, буде більше схожим 
на процес медіації або в ньому будуть використані елементи медіації. 

 

Аспект Класична медіація 

Діалог 
(медіація заради 

примирення, медіація в 
громадах) 

Вид 
домовленосте

й 

Досягнення угоди / розуміння 

(Можлива усна угода, можливо, що 
буде тільки обмін вибаченнями) 

Як правило, очікувано має 
завершитися підписанням письмової 

угоди 

Укладання угоди в письмовому 
вигляді не є обов'язковим і не є 

очікуваним 

Підписання меморандуму, 
декларації, резолюції - не 

заборонено 

Між 
ким/чим 

Між різними сторонами щодо 
варіантів врегулювання спірного 

питання 

Між різними групами, які 
об’єднуються навколо питання чи 
якоїсь актуальної теми, чи точки 

зору. 

Глибина / 
рівень, на 
якому 

відбувається 
робота 

Починається з  предмета спору, але 
може і має виходити на інші площини 

інтересів сторін 

(Проте, в трансформаційній медіації 
також відбувається робота з 

відносинами, усвідомленням себе 
стороною в цих відносинах і 

ставлення до причин / предмету 
спору і т.і.) 

Робота з відносинами та 
ставленням 
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Перспектив
а співпраці 

Як результат медіації заохочується 
продовження, відновлення відносин 
після виходу зі складної ситуації, 
також можуть бути вибачення 

Якісні зміни відносин, 
поведінки, ставлення до 
різноманіття людей, думок, 

бачення і подібного 

Завершення 
процесу Угода / договір 

Спроможність продовжувати 
спілкування і шукати разом 
шляхи вирішення питання чи 
проблеми; або – завершення 
питання і відсутність предмету 

спору 

Роль 
ведучого/ 
ведучої 

Вихід медіатора з процесу 
(проголошений чи фактичний) до 
прийняття рішення робить 

продовження конкретного процесу 
медіації неможливим (сторони можуть 
продовжити переговори чи залучити 

нового) 

 

Вихід ведучого/ведучої з 
процесу діалогу є бажаним. Групи 

навчаються спілкуватися 
напряму, без допомоги 
ведучого/ведучої 

 
Результати діалогу проявляються на різних рівнях і всі вони випливають 

один з іншого і взаємопов'язані, тобто зміни на одному рівні спричиняють зміни 
на іншому рівні. Справа у глибині роботи групи в часі, який є у групи. 

 

2. Види результатів залежно від рівня діалогу  

Для того, щоб краще зрозуміти, які результати може дати діалог, аби надалі 
знати, як допомогти організаторам/замовникам діалогу правильно поставити 
задачі залежно від масштабу запланованого процесу, пропонуємо вам 
познайомитись із переліком можливих результатів діалогу на різних рівнях.  

Внутрішньоособистісний: 

- усвідомлення / відкриття про себе і / або іншу людину; 
- здатність слухати і чути; 
- прийняття «людини» в іншому. 

Міжособистісний: 

- зміна взаємин; 
- побудова зв'язку; 
- здатність відкрито і раціонально спілкуватися; 
- можливість безпосередньо приймати взаємовигідні рішення; 
- здатність спільно створювати нові підходи до вирішення завдань; 
- бажання підтримувати, допомагати або співпрацювати. 

Всередині групи: 

- розвиток розуміння; 
- дозвіл «іншому» бути частиною групи; 
- розвиток довіри один до одного. 

Між групами: 

- див. міжособистісний, тільки на рівні груп; 
- налагодження контактів; 
- розвиток взаємодії. 
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В спільноті / спільнотах / країнах: 

- формування здорового сприйняття один одного; 
- розвиток культури діалогу; 
- підвищення ККД / працездатності громадян через підвищення 
емоційно комфорту; 

- створення горизонтальних зв'язків; 
- розвиток здатності приймати колективні рішення; 
- (див. вище). 

Взаємовідносини між країнами: 

- підвищення рівня безпеки; 
- підвищення добробуту країн; 
- розвиток довіри; 
- збільшення комерційної співпраці, торгівлі; 
- збільшення робочих місць; 
- (див. вище). 

 

3. Результати та очікування. Управління очікуваннями 

Для будь-якого колективного процесу, а тим більше - для діалогу як 
окремого процесу, так і для становлення діалогової культури, важливо, щоб 
учасники побачили користь від часу, який вони виділили на діалог, тобто, 
наприклад, щоб вони отримали власні відкриття та осяяння та змогли донести 
своє повідомлення іншій стороні, щоб вийшли з діалогу із відчуттям, що їх 
почули. Управління результатом діалогу, в першу чергу, має справу з 
управлінням очікуваннями. Воно створює загальне розуміння того, що необхідно 
для розуміння, поліпшення взаємин і здатності спілкуватися, а також яким чином 
це буде досягнуто за допомогою уточнення і узгодження очікування щодо того, 
що люди будуть робити і як вони будуть себе вести під час діалогу. Управління 
очікуваннями використовує ці угоди як основу для проходження за процесом, 
наглядом за його ефективністю, а також для якісного поліпшення відносин.   

Узгодження очікувань виконує наступні функції: 

- збереже вашу енергію; 
- окреслить зону вашої відповідальності; 
- дасть сторонам відчуття володіння процесом; 
- залишить за ними відповідальність про результати; 
- допоможе вашій особистій душевній рівновазі. 

 

Управління очікуваннями відбувається поступово і регулярно. Цей процес 
можна розділити на три основні блоки: 

- до початку діалогу; 
- під час проведення діалогу; 
- по закінченню діалогу. 

Для того, щоб правильно управляти очікуваннями, а, значить, знизити 
ризик очікувань, які є невідповідними до певного процесу, і розчарувань серед 
учасників, радимо пам’ятати про такі можливі дії, корисних для управління 
очікуваннями. 

До початку діалогу: 

- поспілкуйтесь з групою про можливі результати; 
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- обговоріть часові рамки для проведення діалогу; 
- дізнайтеся про можливості учасників продовжити діалог, якщо це 
буде необхідно, в інший час або поза часовими рамками; 

- проговоріть процес і принципи діалогу; 
- отримайте підтвердження від сторін про дотримання принципів і 
слідування за процесом; 

- розбийте діалог на етапи. 

Під час проведення діалогу: 

- стежте за дотриманням принципів діалогу; 
- стежте за часом і повідомляйте учасникам; 
- щодо змін в процесі консультуйтеся з групою або ставте до їх відома 

(в разі зміни часових рамок або при появі більшої кількості деталей і 
необхідному рішенні); 

- дайте можливість (якщо це комусь знадобиться) покричати; 
- в кінці кожної зустрічі промовляти і фіксуйте (записуйте) загальні 
висновки з дозволу та в присутності групи. 

По закінченню діалогу: 

- перевіряйте розуміння прохання / виводу / рішення сторонами і 
записуйте при них саме так, як це вони зрозуміли, робіть прохання / 
висновок конкретними; 

- підтвердить групі, що загальні висновки є побажаннями до дії, у 
кожної сторони залишається свобода це виконувати або не 
виконувати (швидше за все, будуть наслідки); 

- домовтеся з групою про те, як буде продовжуватися їх спілкування, 
проговоріть можливість наступної зустрічі, на якій можна буде 
повернутися до домовленостей; 

- мета наступної зустрічі - подивитися, як відбувалась взаємодія між 
сторонами після першої зустрічі: що спрацювало, що не спрацювало, 
як можна поліпшити результат. 
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МОДУЛЬ	  3	  «ПРО	  ВЕЕДУЧОГО	  ДІАЛОГУ»	  

Тема	  10.	  Розвиток	  навичок	  та	  здібностей,	  особистість	  ведучого	  
діалогу	  
Автор: Роман Коваль 

План  

1. Контекст 
2. Етапи професійного зростання і становлення ведучого діалогів  
3. Особистість ведучого і завдання саморозвитку, які потребують 
вирішення для успішної практики 
4. Фасилітатор, якому довіряють учасники діалогу 
5. Конфліктна сенситивність фасилітатора діалогів 
6. Навички та вміння – складники процесу фасилітації діалогу 
7. Прикінцеві зауваження 

 

1. Контекст 

Як ми вже з'ясували у попередніх розділах курсу, діалог якісно 
відрізняється від багатьох інших форм людської взаємодії, в першу чергу, тим, 
що діалог - це особливий підхід до взаємодії (комунікації) між людьми. 
Визначальним у підході, яким би він не був, завжди будуть цінності, що лежать в 
його основі. Для діалогу ми визначили чотири основних цінності (які, у свою 
чергу, визначають принципи та інструменти або техніки / особливості процедури 
процесу діалогу): розуміння, повага, турбота та відповідальність.  

Головне завдання цієї теми - відповісти на питання: «Якими навичками, 
здібностями, рисами та вміннями повинен володіти ведучий діалогу?». Це 
важливо зробити перш, ніж ми перейдемо до безпосереднього розгляду і 
вивчення того, що повинен знати і вміти ведучий (фасилітатор) діалогу. 

 

2. Етапи професійного зростання і становлення ведучого діалогів 

У своїй книзі «Сміливість навчати» (в оригіналі «Courage to Teach») відомий 
американський педагог і письменник Палмер Паркер під час розгляну підходу до 
процесу освіти називає чотири питання, на які ми шукаємо відповіді, 
намагаючись визначити його для себе. Узагальнивши ці питання для розуміння 
підходу, в нашому випадку - розуміння діалогу - і наклавши їх на наш контекст, 
маємо наступне: 

• Питання, яке ми ставимо найчастіше, починається з питального слова 
«що», в нашому випадку - що ми повинні робити, щоб організувати і провести 
діалог? Далі ми дізнаємося, що відповідь на це питання містить дві великі групи 
навичок (процедурні та комунікативні навички). 

• Коли розмова заходить трохи глибше, постає питання «Як?», а саме, які 
принципи повинні стояти за прийомами і методами, які використовує ведучий в 
організації та проведенні діалогу? 

• Рідше, коли розмова стає ще серйознішою, ми запитуємо «Чому?» - з якою 
метою, для чого ми повинні робити саме це і саме таким чином? Для відповіді на 
це питання ми часто звертаємося до цінностей, які лежать в основі діалогу. 
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• І дуже рідко - практично ніколи - ми ставимо питання «Хто?»: хто є тією 
особистістю, яка веде процес? Як риси цієї особистості формують - або 
деформують - наше ставлення до інших учасників діалогової зустрічі, до самого 
предмету обговорення, до процесу і до його результатів? 

3. Особистість ведучого і завдання саморозвитку, які потребують 
вирішення для успішної практики  

На наше переконання, для того щоб бути успішним ведучим - хорошим 
фасилитатором діалогу, недостатньо «прослухати» курс, знати етапи процедури, 
або вміти ставити запитання. Досконале знання технік і прийомів фасилітації 
групового процесу ще не гарантує вам успіх в ролі ведучого. 

Тільки тоді, коли ви в повній мірі приймете діалог, його філософію, 
цінності, принципи та усвідомите себе людиною, яка в ситуації 
конфлікту (або непорозуміння) в першу чергу бачить можливості та 
необхідність проведення діалогу, ви можете з деякою часткою 
впевненості сказати, що ви є ведучим діалогів. 

Ключове слово в попередньому параграфі, безумовно, «усвідомлюєте». 
Свідомість для ведучого процесу діалогу практично в будь-якій ситуації є 
головним дороговказом до досягнення успіху. Вона є і ключем до розуміння 
себе, як людини, місія якої - сприяння діалогу для досягнення миру і 
порозуміння між людьми, й інструментом збереження нейтральної та 
безоціночної позиції в діалозі між сторонами у конфлікті, і допомогою у 
виявленні власних помилок, стереотипів та упереджень, які так часто стають 
джерелом наших емоційних реакцій, і втрати здатності до неупередженого 
аналізу і раціонального мислення. 

Основним (і практично єдиним) інструментом, точніше кажучи, практикою, 
яка допомагає формувати і розвивати власну свідомість, є рефлексія (іноді 
говорять саморефлексія). Рефлексія - це здатність людини до звернення своєї 
уваги на власні вчинки, реакції, думки та переживання з різних приводів і в 
різних ситуаціях. Тільки процес ретроградного аналізу та осмислення всього 
вище перерахованого відкриває перед фасилітатором можливість розуміти себе, 
причини своїх реакцій (в більшості випадків - несвідомих) і звільнятися від 
небажаної поведінки, яка заважає бути більш свідомим у житті взагалі та в 
процесі діалогу зокрема. Найбільш ефективною практикою, яка зміцнює 
здатність до рефлексії, є ведення щоденника. Допомога колеги-фасилітатора або 
супервізора, який може поділитися своїми спостереженнями за вашою роботою 
(дати «зворотний зв'язок» - feedback) також є безцінним джерелом інформації в 
роботі над собою й в процесі самовдосконалення. 

 

4. Фасилітатор, якому довіряють учасники діалогу 

Головним завданням ведучого діалогу є формування атмосфери довіри в 
процесі. Як зазначено у літературі з посередництва у вирішенні конфліктів: 
«Довіра - це міст, по якому в процесі медіації перетікає вся допомога від 
ведучого процесу до сторін». Довіра в процесі (за умови фізичної безпеки 
учасників) починається з довіри до ведучого. Кому учасники діалогу будуть 
довіряти?  

Людині, яка:  

1) висловлюється зрозумілою мовою і може лаконічно пояснити процес, 
його цілі і завдання;  
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2) однозначно і поза всякими сумнівами проявляє повагу до кожного 
учасника процесу, до його точки зору, до його переконань, досвіду, почуттів і 
переживань, не допускає оціночних суджень і не прагне їх проаналізувати або 
поставити під сумнів;  

3) не викликає сумніву в щирості свого наміру допомогти учасникам почути 
один одного, розібратися в ситуації і прийняти досвід один одного, як реальний і 
значущий для формування загального розуміння ситуації;  

4) взявши на себе відповідальність за створення безпечного простору для 
діалогу й забезпечення ефективного процесу відповідно до правил і принципів, 
тримає своє слово і чесно й неухильно дотримується духу та філософії діалогу як 
підходу до вирішення складних питань в спільноті людей, яких вони стосуються. 
Ви можете легко виявити за наведеним прикладом наочний прояв чотирьох 
цінностей діалогу, про які ми вже говорили раніше: розуміння, повага, 
турбота та відповідальність. 

 

5. Конфліктна сенситивність фасилітатора діалогів 

Неможливо уявити професійного ведучого, який виявив би будь-якого роду 
упередження або упереджене ставлення до якої-небудь групи учасників або 
стороні діалогу. 

Підготовленість і професіоналізм фасилітатора полягає не тільки в 
професійному володінні знаннями і навичками, а й в достатній крос-культурної 
сенситивності, тобто обізнаності про суть конфліктних питань в полікультурних 
громадах і чутливості до суті культурних, етнічних, релігійних та інших 
розбіжностей між учасниками. Це дозволить йому уникнути свідомої чи 
випадкової образи почуттів будь-якої зі сторін конфлікту в силу незнання або 
поширеної помилки, яку ведучий мимоволі міг перейняти. Це ж стосується і 
чутливості до питань гендерної нерівності та поширених помилок і стереотипів 
про соціальні ролі чоловіків і жінок у суспільстві. Хоча поширеним переконанням 
серед фасилітаторів є твердження, що «фасилітатор є експертом в організації 
процесу, а не в предметі діалогу», саме це приклад того, коли така цінність, як 
повага (до особистості і досвіду учасників) вимагає розуміння ведучим суті 
конфліктних питань та забезпечення поважної атмосфери в процесі діалогу. Так, 
відсутність цілісності підходу і механічне проведення процедури «за правилами» 
скоріше за все призведе до невдачі. 

Фасилітатор моделює активне слухання і поважливе висловлювання. Він 
також допомагає тримати діалог сфокусованим на питаннях, що були винесені на 
обговорення, забезпечити представлення різноманітності думок, резюмує 
результат обговорення, стежить за динамікою емоційного стану групи та 
забезпечує виконання завдань процесу, що були сформульовані під час його 
дизайну.  

 

6. Навички та вміння – складники процесу фасилітації діалогу  

Ключові навички та завдання фасилітатора під час діалогу містять, але не 
обмежуються такими: 

• Встановити мету діалогу та переконатись, що учасники розуміють та 
погоджуються з нею, і перевірити, чи немає у них запитань. 

• Просувати діалог та діалоговий підхід. Роз’яснювати учасникам 
різницю між діалогом та дебатами і допомагати зрозуміти важливість 
уважного слухання і висловлювання з повагою до інших, чесно і щиро. 



	  
 

Розумійте інших легко 
і нехай співрозмовники завжди 
правильно розуміють Вас! 

 

Курс «Як ефективно 
спланувати та провести 

важливий діалог» 
 

	  

© ОБСЄ, 2017 
© А. Горова, К. Гусєва, М. Єлігулашвілі, В.Каневська, О.Кашкарьова, Р. Коваль, П.Козелецький, А. 
Копіна, О. Мітьков, О.Овчаренко, С. Петрова, Д. Проценко, А.Старовойтова, І. Терещенко,	  2017	  

61	  

• Забезпечувати дотримання питань процесу і направляти 
обговорення у визначеному напрямку. Для того, щоб забезпечувати 
дотримання завдань процесу фасилітатор повинен переконатися (до 
початку), що він має достатній рівень розуміння питань, що обговорюють 
учасники.  

• Відстежувати групову динаміку. Приділяти увагу кожному учаснику і 
стежити, щоб кожен мав можливість висловитись. Перевіряти учасників, 
що поводяться відсторонено або тихо проти інших. Запитувати, як вони 
почуваються. Нагадувати групі про обов’язок ділитися «ефірним часом» з 
іншими, щоб розділити цю відповідальність з групою. 

• Шукати справжнього розуміння поглядів та інтересів учасників 
діалогу. Задавати відкриті питання, щоб допомогти усім пояснити власні 
переконання і на чому вони базуються, що є важливим. 

• Бути чутливим до потреб учасників. Бути уважним і готовим до 
чемної відповіді тим учасникам, що намагаються затягнути час або 
завадити груповій роботі під час діалогу, спрямувати обговорення в 
керунку спору або дебатів. В першу чергу, відновити баланс і приділити 
увагу потребам групи, потім знайти спосіб безпечного включення в роботу 
учасника «з особливими потребами». 

• Залишатися безстороннім. Заради збереження довіри фасилітатор 
має бути вкрай обережним щодо висловлення власної думки з приводу 
обговорюваних питань. Скоріш він має допомогти самим учасникам 
розібратися з тим, у чому вони згодні, а у чому мають розбіжні думки.  

• Залишатися спокійним та включеним. Це один з критеріїв 
справжнього професіоналізму фасилітатора – вміти залишатись 
сконцентрованим на процесі навіть в ситуації бурхливих емоцій, особливо, 
якщо вони спрямовані на самого фасилітатора. 

• Зберігати незаангажованість та широкий погляд на ситуацію. Багато 
фасилітаторів займаються просуванням діалогу через власні переконання 
у важливості певних принципів, серед яких рівність, справедливість, мир, 
демократія, права людини. Відданість цим ідеалам може заважати 
професійній роботі. Трапляються випадки, коли компетентні фасилітатори 
можуть мати підсвідомі (або навіть свідомі) упередження стосовно 
учасників з певними політичними, економічними або соціальними 
переконаннями. Наполеглива та відверта саморефлексія щодо власних 
поглядів до початку фасилітації потрібна для усвідомлення власних 
упереджень і створення можливості керувати процесом та здатності 
співчувати досвіду усіх учасників. Здатність розуміти усі точки зору є 
істотною. 

• Залишатись гнучким та уникати надмірного контролю. Оскільки 
завданням фасилітатора є створити середовище, в якому люди 
відчуватимуть наснагу слухати, говорити та вчитися, він повинен бути 
дуже обережним, щоб не перебрати контроль на себе більш, ніж потрібно, 
щоб не завадити природньому перебігу процесу, якщо він рухається у 
правильному напрямку. Надмірний контроль створює в учасників відчуття 
обмеження в свободі та провокує їх виключення з обговорення. 

 

7. Прикінцеві зауваження 

Природні лідери та фасилітатори поділяють багато спільних рис, але не 
усі лідери можуть бути хорошими фасилітаторами. Деякі лідерські ролі навіть 
заважають розвитку навичок потрібних фасилітатору.  
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Деякі вчителі та тренери мають спокусу вважати, що їх роль теж полягає 
у розвитку та сприянні групі у процесі навчання, передачі мудрості групі. На 
відміну від них, ефективні фасилітатори визнають важливість того, щоб група 
сама дійшла певних висновків через спільний обмін думками. 

Хороші лідери завжди дотримуються порядку денного. Водночас хороші 
фасилітатори тримають в фокусі важливіше завдання – загального навчання 
та особистісної трансформації учасників, при цьому формальне дотримання 
програми є менш важливим. 

Хороші спікери мають спокусу використати свої навички в риториці для 
переконання інших в правильності власної точки зору. Проте хороший 
фасилітатор докладає усіх зусиль для того, щоб учасники почули та зрозуміли 
усі представлені в групі думки, включно з власними поглядами. 
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Тема	  11.	  Комунікативні	  навички	  ведучого	  діалогу	  
Автор: Павло Козелецький 
План  

1. Вступ та застереження  
2. Як слухаємо 

2.1. Активне слухання 
2.2. Відділення фактів від думок 
2.3. Емпатичне слухання 
2.4. Робота з емоціями 

3. Як говоримо  
3.1. «Нейтральна» мова / переклад / детоксикація 
3.2. Переказ, повернення сенсу 
3.3. Резюмування 
3.4. Рефреймінг / зміна рамки, фокусу 
3.5. Робота з питаннями 

4. Важливі чутливості та вміння:  
4.1.  Як працювати з болем учасників 
4.2. Чутливість до дискримінації 

 

1. Вступ та застереження  

Ця лекція спрямована на те, щоб познайомити слухача із інструментами, 
корисними для будь-якої повсякденної комунікації, а тим більше необхідними 
тим, хто відповідальний за процес комунікації інших, зокрема фасиліатотрів 
діалогів. Автор лекції на конкретних прикладах демонструє, як застосовувати 
техніки, який вони матимуть вигляд та до чого бути уважним (формат лекції «від 
першої особи» – допомагає зрозуміти краще такі точки уваги). 

Навички не розподілені за суворими критеріями поділу, оскільки навіть 
згрупувати їх за підходом «як слухати», так «як говорити» – не видається 
простою задачею, адже «ефективна комунікація» – це не про «говорити від 
себе», а про «говорити, слухаючи і розуміючи іншого», тому навички зазвичай 
містять дві складові: говоримо, щоб слухати (запрошуємо до розповіді, 
запитуємо, уточнюємо і таке інше), і слухаємо, щоб говорити (підсумовуємо, 
резюмуємо, за потреби трансформуємо почуте тощо). Отже, наведений нижче 
поділ комунікативних навичок – є суто умовним і здійсненим виключно для 
полегшення потреб у їх опануванні. 

[Увага!] Хочеться відразу попередити, що все сказане мною і почуте вами, 
буде інтерпретацією. Сказане мною - моєї інтерпретацією сучасних підходів 
коучингу, фасилітації, медіації, психології та психотерапії, ненасильницької 
комунікації М.Розенберга, процесуальної роботи А. Мінделл. Почуте вами - 
вашою інтерпретацією. Це не означає, що це будуть неправильні висновки або 
судження, це означає, що вони просто будуть. І другий момент - це не означає, 
що я не буду посилатися на джерела. 

 

2. Як слухаємо  

2.1. Активне слухання.  

Фасилітатор (ведучий) в діалозі, це той, хто служить групі. Відповідно, 
первинний фокус уваги фасилітатора не на тому, аби говорити про те, що його/її 
хвилює, а на тому, аби слухати учасників діалогу, безумовно не заради самого 
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слухання учасників, а для досягнення мети діалогу, тобто можна говорити про 
т.зв. функціональне слухання. Я б визначив кілька рівнів слухання: 

1) Неслухання. Коли співрозмовник робить вигляд, що слухає, а фактично 
не зацікавлений в підтримці бесіди зараз. 

2) Повсякденне. Можна сказати, що це підтримка світської бесіди. Не 
впевнений, що учасники в такий момент здатні глибоко розуміти один одного, та 
й в цей момент це можливо не потрібно. Це данина ввічливості, етикету і т.д. 

3). Активне. Задаються уточнюючі питання, подаються вербальні і 
невербальні сигнали розуміння інформації, що сприймається. 

4) Глибинне або емпатичне. Стан знаходження слухача в «потоці», коли 
фасилітатор, слухач розуміє глибинний сенс того, що говорить учасник/ клієнт. 

Таким чином, бачимо, що фасилітатор напевно має опанувати активне та 
емпатичне слухання, що в узагальненому вигляді має охоплювати такі 
найважливіші вміння, як слухати, сприймаючи інформацію: 

- без суджень, можна сказати з повним безумовним прийняттям, 
- розуміючи емоційний стан, 
- визначаючи задоволені і головне незадоволені потреби мовця. 

Активне слухання достатньо добре і часто описане у літературі, тут ми лише 
наголосимо на тому, що це поняття охоплює багато різних проявів та навичок, 
від простих та звичних, таких як: увага, зоровий контакт, хитання головою, 
відповідний розмові нахил тіла та поза, логічні та відповідні почутому мімічні 
реакції, відповідний тон і темп у репліках тощо, до складних і таких, що 
потребують навчання, як-от: резюмування, парафраз (перефразування), 
відзеркалення, центрування та інші. Далі будуть детальніше розкриті  ці та інші 
комунікативні навички, які найбільш застосовні можуть бути для ведучого 
діалогу. 

2.2. Відділення фактів від думок. 

Спостереження без оцінки - це вища форма людського мислення ((с) 
Крішнамурті індійський філософ). 

Відокремлення фактів від думок це спрямований розумовий процес 
відділення спостереження фактів від їх оцінки. Факт - (factum лат. виконане) ця 
подія або результат; реальний, а не вигаданий; конкретне і одиничне в 
противагу загальному і абстрактному, це кількісно і / або якісно вимірні речі. 
Судження - форма думки, в якій що-небудь стверджується або заперечується 
про предмет, його властивості або відносини між предметами.  

2.3. Емпатичне слухання 

В ненасильницькій комунікації прийнято відокремлівати емпатію від 
співпереживання, співчуття і симпатії. 

-‐ Співпереживання - відчуття ідентичних емоцій 
-‐ Співчуття - емоційний відгук, виникає бажання допомогти 
-‐ Симпатія - позитивна оцінка співрозмовника. 
-‐ Емпатія (грец. Ἐν - «в» + грец. Πάθος - «пристрасть», «страждання», 

«почуття») - усвідомлене співпереживання поточного емоційного стану 
іншої людини без втрати відчуття зовнішнього походження цього 
переживання (Карл Роджерс) 

Емпатичний спосіб спілкування з іншою особою має кілька граней. Мається 
на увазі входження в особистий світ іншого і перебування в ньому «як вдома». 
Цей спосіб включає постійну чутливість до мінливих переживань іншого - до 



	  
 

Розумійте інших легко 
і нехай співрозмовники завжди 
правильно розуміють Вас! 

 

Курс «Як ефективно 
спланувати та провести 

важливий діалог» 
 

	  

© ОБСЄ, 2017 
© А. Горова, К. Гусєва, М. Єлігулашвілі, В.Каневська, О.Кашкарьова, Р. Коваль, П.Козелецький, А. 
Копіна, О. Мітьков, О.Овчаренко, С. Петрова, Д. Проценко, А.Старовойтова, І. Терещенко,	  2017	  

65	  

страху або гніву, або зворушення, або сорому, одним словом, до всього, що 
відчуває він чи вона. Це означає тимчасово пожити життям іншого - делікатне 
перебування в ньому без оцінювання і засудження. Це означає усвідомлення 
того, що інший сам ледве усвідомлює. Але при цьому відсутні спроби розкрити 
абсолютно неусвідомлюване почуття, оскільки вони можуть виявитися 
травмуючими. Це включає повідомлення про ваші враження, про внутрішній світ 
іншого, коли ви дивитеся свіжим і спокійним поглядом на ті його елементи, які 
хвилюють або лякають вашого співрозмовника. Маються на увазі часті звернення 
до іншого для перевірки своїх вражень і уважне пріслуховування до отримуваних 
відповідей. Ви довірена особа для іншого, вказуючи на можливі сенси 
переживань іншого, ви допомагаєте йому переживати більш повно і 
конструктивно. Бути з іншим таким способом означає на деякий час залишити в 
стороні свої точки зору і цінності, щоб увійти в світ іншого без упередженості. У 
певному сенсі це означає, що ви залишаєте в стороні своє «я». Це можуть 
здійснити тільки люди, які почуваються досить безпечно в певному сенсі: вони 
знають, що вони втратили себе в деколи дивному і химерному світі іншого і що 
зможуть успішно повернутися в свій світ, коли захочуть. 

Можливо це опис робить зрозумілим, що бути емпатічним важко. Це означає 
бути відповідальним, активним, сильним, і в той же час - тонким і чуйним. (С) 
Карл Роджерс 

Три аспекти перебування в емпатії: 

- намір зрозуміти іншого 
- присутність: бути тут і зараз, відпустити все інше 
- фокус на почуттях іншого. 

Як завжди корисніше розбиратися на прикладах. На форумі для вас 
розміщене спеціальне творче завдання, яке дозволить вам попрактикуватись у 
відмежуванні фактів і суджень, розумінні емпатії. 

2.4. Робота з емоціями. 

[У моєму розумінні] ефективною роботою з емоціями учасників є емпатичне 
слухання з метою зрозуміти, які незадоволені потреби викликають «негативні» 
емоції. Також слід зазначити, що для роботи з інтенсивними емоціями ведучий 
повинен вміти контейнерувати свої емоції. Для цього необхідно бути на зв]язку з 
самим собою, зі своїм тілом, емоціями, потребами. Так, важливо відокремлювати 
емоції і почуття від думок про емоції і почуття.  

Моєю пропозицією є працювати з емоціями, наприклад, використовуючи 
список базових емоцій Пола Екмана: радість (задоволеність); подив; печаль 
(смуток); гнів (злість); відраза; презирство; страх. 

 

3. Як говоримо 

3.1. «Нейтральна» мова / переклад /детоксикація 

Це використання нейтральних слів при передачі змісту (почуття + потреби 
+ можливий запит) фрази, яка могла б образити. Також це визнання 
інтенсивності почуттів і фокусування уваги на проблемах, які хочеться вирішити. 

Приклад: «Цей ледачий недотепа завжди спізнюється!» Можна перекласти, 
як «Швидше за все ви злитесь тому, що почати вчасно дуже важливо для вас, чи 
не так? ...» 
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Важливо відзначити, що мова йтиме про «нейтральну» мову тоді, коли сам 
ведучий говорить ту чи іншу репліку/повідомлення, а про «переклад 
нейтральною мовою/ детоксикацію», коли пом’якшує репліку, сказану іншим 
учасником діалогу. 

3.2. Переказ, повернення сенсу. 

Переказ, повернення сенсу – це висловлювання думки співрозмовника 
інакше, іншими словами з використанням перефразування, але без втрати сенсу 
і привнесення свого сенсу. 

Ефективна комунікація = зміст + сенс. 

[Увага! Оцінка!] Це найбільш ефективний, з відомих мені [спроба 
нейтралізувати вплив оцінки], спосіб зрозуміти співрозмовника і спосіб дати 
зрозуміти співрозмовнику, що його розуміють. Це одночасно і шлях, і спосіб 
здійснити емпатію. 

3.3. Резюмування 

Резюмування полягає в підведенні підсумків, виділення основної думки, 
відтворенні сенсу в стислому кристалізованому вигляді. Допомагає структурувати 
інформацію, згорнути тривалий монолог або полеміку і перейти на наступний 
рівень або етап діалогу. 

3.4. Рефреймінг / зміна рамки, фокусу 

Рефреймінг буквально означає прилаштування нової чи іншої рамки 
навколо певного образу або переживання. Це може бути спроба уточнення 
змісту висловлення зі зміною напрямку думки на більш позитивну або 
перспективну.  

Розрізняють однослівний рефрейминг і загальний. 

1) Для проведення однослівного рефрейминга слід взяти слово, що виражає 
конкретну ідею або поняття, і знайти для цієї ідеї або поняття інше слово, яке 
змінює ставлення до цього поняття. Як жартома зазначив філософ Бертран 
Рассел, «я непохитний, ви вперті, він твердолобий дурень». 

2) Загальний рефреймінг ситуації може здійснюватися за допомогою 
трансформаційних питань: 

- Які можливості, про які ви не думали, ще існують? 
- Які малі зміни можуть привести до великих результатів? 
- Що дозволить виграти двом? 
- Що було цінного для вас в цих відносинах в минулому? 
- Яку користь ви можете отримати з цих відносин в майбутньому? 

Таким чином при використанні рейфреймінгу фокусу уваги переміщується з 
того, що не працює, на те, що працює, на те, який є потенціал, що хорошого 
було в минулому, що станеться в майбутньому. 

Для ефективного рефреймінгу можна також спертись на структуру 
класичного коучингу, відповідно до якої щоб допомогти просуватися до якісної 
переорієнтації на майбутнє, необхідно провести групу або учасника через три 
стадії: 

1. усвідомлення (виникає з розуміння своїх / чужих почуттів і потреб); 
2. відповідальність (виникає після прийняття фактів, своїх / чужих почуттів і 
потреб без їх оцінки); 
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3. активність (виникає спонтанно за умови успішного проходження 
попередніх кроків і наявності особистих емоційних, психічних, духовних, 
фізичних ресурсів). 
 

3.5. Робота з питаннями 

 [Увага! Зараз буде судження.] Найчастіше, задаючи питання, для учасника 
діалогу  корисніше не почути пряму «правильну» відповідь ведучого, а мати 
можливість відповісти самому і бути почутим і таким, якого зрозуміли, також 
задовольнити свої потреби в ясності, але не за рахунок знань ведучого, а за 
рахунок мудрості групи або власних усвідомленням. Тому відповідаючи на 
питання, важливо: 

-‐ прояснювати, чому їх задають, в чому важливість цього питання.  
-‐ розуміти питання. Як прийом, перш ніж дати відповідь, слід дати собі, 
учаснику, групі усвідомити питання і можливо дати на нього відповідь 
самим. Можна порахувати до 10-ти подумки, за цей час питання може 
відпасти, учасник сам може на нього відповісти, група може на нього 
відповісти.  

-‐ Також слід відстежувати три моменти: 
o Суб'єкт: кому адресоване запитання (вам, присутнім або 
відсутнім) 

o Час: чи можна дати відповідь зараз або пізніше 
o Об'єкт: це буде однозначна відповідь або вона залежить від 
конкретних обставин. 

Також у цій темі корисно сказати про відкриті, закриті питання, і про 
питання на прояснення. Кожна форма питання містить в собі певну форму 
відповіді. Наприклад, закрите питання «Вам сподобалося те, що сталося?» Маємо 
на увазі коротку відповідь: «ТАК» або «НІ», а відкрите питання: «Що в тому, що 
сталося, вам сподобалося?» Вимагає розгорнутї повної відповіді. Наголошую, що 
постановка коротких запитань може служити для згортання процесу і 
просування на наступний етап діалогу. 

Питання на прояснення: 

-‐ питання спрямовані на уточнення (Що ви маєте на увазі під 
________? Могли б ви навести мені приклад? Який ваш головний 
пункт?) 

-‐ питання для дослідження припущень (В чому полягають ваші 
припущення? У чому полягають їх допущення? Які припущення ви 
могли б запропонувати натомість?) 

-‐ питання для дослідження обґрунтувань і доказів (Що могло б бути 
прикладом? Чи справді ці обґрунтування достатні? Звідки ви це 
знаєте?) 

-‐ питання про точки зору або ракурси (Як би ви відповіли, якби вам 
заперечили? Про що думає той, хто вважає, що _______?) 

-‐ питання для дослідження висновків і наслідків (Якби це трапилося, 
що ще сталося б у підсумку? До якого результату це призвело б? Яка 
альтернатива?) 

-‐ питання про питання (Що має на увазі це питання? Чому це питання є 
важливим? Як міг би хтось вирішити це питання? Чи можемо ми 
взагалі опустити це питання?) 

На завершення щодо використання питань кілька важливих застережень:  



	  
 

Розумійте інших легко 
і нехай співрозмовники завжди 
правильно розуміють Вас! 

 

Курс «Як ефективно 
спланувати та провести 

важливий діалог» 
 

	  

© ОБСЄ, 2017 
© А. Горова, К. Гусєва, М. Єлігулашвілі, В.Каневська, О.Кашкарьова, Р. Коваль, П.Козелецький, А. 
Копіна, О. Мітьков, О.Овчаренко, С. Петрова, Д. Проценко, А.Старовойтова, І. Терещенко,	  2017	  

68	  

-‐ коли ведучий ставить питання, він повинен чітко розуміти, навіщо він 
це робить і до чого призводять відкриті і закриті питання; 

-‐ важливо під питаннями не приховувати твердження і судження; 
-‐ слід відрізняти питання на прояснення понять, термінології, сенсу від 

«риторичних» «філософських» питань, що можуть призвести не до 
прояснення, а до «струсу повітря».  

-‐ окремо слід відзначити щирість ведучого при відповідях і постановках 
питань. 

-‐ Складання переліку ключових питань належить до етапу дизайну 
діалогу. 

 
4. Важливі чутливості та вміння 

4.1. Уміння працювати з болем учасників 

Це вміння давати багато емпатії і підтримки. Розуміння того, що необхідно 
працювати над ресурсністю, безпекою, упевненістю учасників. Пам'ятаючи про 
принцип - спочатку емпатія, потім навчання, тобто передача інформації, варто 
нагадати про небезпеку бажання дати пораду, допомогти, розповісти як треба і 
як буде. 

4.2. Чутливість до дискримінації 

Це здатність ведучого розпізнати, за яким принципом в даний момент 
відбувається дискримінація. Расизм, сексизм, ейджизм, класизм та інші. 

Наприклад класизм (англ. Classism) - дискримінація за соціальним класом 
чи упереджене ставлення до представників того чи іншого класу. Термін 
використовується по відношенню, як до побутової, так і інституціоналізованої 
дискримінації. Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини і 
основних свобод забороняє класизм поряд з іншими видами дискримінації 
(гендерної, расової, релігійної та ін.). 

Також чутливість - це здатність усвідомлювати ранги учасників і свої. 
Несвідомі ранги здатні поранити інших. Наприклад, чоловік або жінка можуть 
поранити один одного сексистськими висловлюваннями. 

Щодо рангів А. Мінделл пояснює зокрема таке: 1) усвідомлена або 
несвідома, громадська або особиста здібність або влада, яка походить від 
культури, підтримки спільноти, особистої психології, і / або духовної сили. 
Незалежно від того, чи заслужили ви своє становище, чи успадкували, воно 
значною мірою організує вашу поведінку при спілкуванні, особливо, біля країв 
(стан особистісних змін або особистісного виклику) і в гарячих точках; 2) сума 
привілеїв людини; 3) психологічний ранг відноситься до типу зібраності 
(зосередженості), яка дозволяє людині залишатися спокійним перед обличчям 
важких психологічних проблем, а духовний ранг відноситься до зв'язку з богом 
або духом, який сприймає людина.. 

 

Як висновок до теми мені на думку спадає наступне: ефективність 
комунікативних навичок ведучого залежить, з одного боку, від рівня 
здатності розуміння своїх емоцій і потреб разом зі здатністю керувати 
собою, і, з іншого боку, від рівня здатності розуміння емоцій і потреб 
інших разом зі здатністю управляти відносинами з іншими. Зверніть 
увагу, що управляти не іншими, а відносинами з іншими. 
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Тема	  12.	  Основи	  управління	  процесом	  
Авторки: Катерина Гусєва, Альона Копіна, Світлана Петрова 

План  

1. Фасилітатор (ведучий) і фасилітація діалогу 
2. Принципи фасилітації для діалогу 
3. Прийоми, які застосовує фасилітатор в діалозі 
4. Основи групової динаміки 
5. Як працювати зі «складними учасниками» 

 

1. Фасилітатор (ведучий) і фасилітація діалогу 

У цій темі ми сконцентруємося на одному з аспектів фасилітації – як 
організувати процес. Однакове розуміння наведених нижче термінів допоможе 
під час опанування теми.  

Умовно будемо називати методи та прийоми, які допоможуть групі рухатися 
від «контракту» до «консенсусу», «навичками управління процесом / 
процедурою», тобто «процесуальними» або «процедурними» навичками, 
якими повинен володіти та використовувати в процесі фасилітатор (ведучий) 
діалогу, а в разі наявності також ко-фасилітатор, і які можна умовно розділити 
на кілька блоків. Кожен блок пов'язаний з «відповідним етапом діалогу»: 
підготовка, проведення зустрічі та підбиття підсумків. 

Фасилітатор - фахівець, який допомагає групі вирішити поставлене 
завдання.  Він організує процес роботи групи без втручання у зміст, забезпечує 
рівну включеність учасників у групову роботу, сприяє ефективній та плідній 
роботі групи. Гасло фасилітатора: «служити групі, а не панувати над нею».  

Ко-фасилітатор - фасилітатор, який разом з основним ведучим - 
фасилітатором, допомагає групі працювати над завданням. Ко-фасилітатор 
записує висловлювання учасників, стежить за часом на кожному етапі роботи, 
відведеному для виконання завдань. Ко-фасилітатор у парі з фасилітатором 
показують групі приклад конструктивного спілкування, злагодженої роботи, 
заснованої на взаєморозумінні.  

Процедурою ми називаємо методи та прийоми, які допоможуть групі 
рухатися від початку зустрічі до її результату, послідовно від етапу спільного 
прийняття правил роботи - до консенсусу або до вирішення, з яким згодні всі 
учасники діалогу. 

Контракт – термін, який позначає, що група погодилася на групову роботу 
за певними правилами (та певним планом) до досягнення узгодженої мети. 

Консенсус – термін, яким позначають досягнення групою порозуміння, 
узгодження за результатами групової роботи. 

На перехресті зі жвавим рухом регулювальник допомагає організувати 
машини та пішоходів, піклується про безпеку учасників руху, запобігає аварії на 
дорозі. Його не турбує, про що говорять чи думають водії та пішоходи, він не 
з'ясовує з ними стосунки. Сигналами / рухами жезла він дає зрозуміти групі - 
водіям та пішоходам, як по черзі пройти або проїхати у потрібний бік, не 
створивши затор на дорозі. Такі само фасилітатор для групи – це фахівець, який 
надає допомогу у русі групи, який допомагає вирішити групові завдання – 
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«регулює перехрестя». При цьому він не дає порад учасникам, керується 
принципом «не нашкодь».  

Процес фасилітації діалогу можна розглянути крізь «трикутник». 
Гранями трикутника є «стосунки» та «зміст», а в основі трикутника лежить 
«процес». Суть в тому, що допоки вся група не вирішить, з якою метою вона 
зібралася, скільки часу буде «засідати», які питання потрібно обговорити, як 
зібрати пропозиції та звести їх в єдину картину, складно прогнозувати, що все 
пройде гладко. Поки немає  процедури, зміст і відносини розсиплються. Вам 
легше буде запам'ятати і освоювати нові навички, згрупувавши їх в три блоки: 
«робота зі змістом», «робота з процесом», «робота зі стосунками». 

Діалог як процес має особливі риси. Фасилітатору потрібно взяти до уваги 
специфіку діалогу як неформального, гнучкого та послідовного процесу.  

Фасилітатор несе відповідальність за процедуру діалогу, працює над 
встановленням безпечної та довірливої атмосфери в діалозі, стежить за проявом 
конфліктів у групі і докладає зусиль для вирішення суперечностей під час 
діалогу. Фасилітатору під час підготовки до зустрічей, спілкування з 
потенційними учасниками треба взяти до уваги, що у діалозі беруть добровільну 
участь люди з глибоко вкоріненими протилежними думками, тобто 
фасилітаторові треба вміти підтримати бажання та ентузіазм участі, володіти 
безліччю інструментів для роботи з будь-якою групою, розумітись на етапах 
діалогу, вміти гнучко переходити з етапу на етап, повертатися на попередній за 
потреби тощо.  

Для того, щоб досягти цих цілей фасилітатор приділяє належну увагу таким 
аспектам. 

На етапі підготовки фасилітатор:  

-‐ сконцентрований на розробці процессу. Він починається з питання 
«Хто повинен брати участь?» замість «Що ми збираємося зробити?»; 

-‐ розробляє дизайн діалогу (тема, питання і опис методів, технік, які 
будуть використані  на різних етапах діалогу); 

-‐ розраховує оптимальний час для кожного пункту плану; 
-‐ організовує простір (зонує приміщення на робочий простір і зону для 
кава-брейку, розставляє стільці, провітрює кімнату, піклується про 
опалення, роздаткові матеріали); 

-‐ заготовлює арсенал вправ для того, щоб група активно працювала. 

На етапі проведення: 

-‐ озвучує мету і завдання діалогу, каже про зміст (що буде 
обговорюватися, а що - ні); 

-‐ пояснює учасникам цінності діалогу (довіра, безпека, прагнення піти 
від чорно-білого погляду на конфлікт); 

-‐ допомагає учасникам діалогу познайомитися; 
-‐ збирає очікування учасників з приводу поведінки в групі та погоджує 
правила (конфіденційність, повага, говорити по черзі, кожному 
учаснику - рівний час для висловлювання, як буде прийматися 
спільне рішення); 

-‐ з'ясовує очікування учасників з приводу результатів діалогу; 
-‐ записує висловлювання учасників;  
-‐ сприяє груповому включенню в обговорення; 
-‐ допомагає групі зосередитися на темі, утримує її в межах плану; 
-‐ відстежує, як складаються відносини між учасниками діалогу 
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-‐ відзначає та описує конфлікт, що виникає під час діалогу; 
-‐ заохочує групу обговорити конфлікт, що виник, прояснює 
розбіжності; 

-‐ позитивно відгукується на дії групи; 
-‐ помічає та об'єднує загальні думки; 
-‐ підбирає оптимальний для групи темп обговорення; 
-‐ керує переходами від сесії до сесії. 

На етапі підбиття підсумків: 

-‐ резюмує виконану роботу; 
-‐ підбиває підсумки; 
-‐ зберігає гарний настрій групи, намагається, щоб учасники вирушили 
додому з мотивацією продовжити діалог, донести його результати 
своїх колег, однодумців; 

-‐ призначає наступну зустріч. 

Загалом професійність, доречність дій фасилітатора можна оцінювати за 
двома критеріями: наскільки вони активізують учасників діалогу та допомагають 
їм визнати позиції протилежної сторони. Хороший результат роботи 
фасилітатора, коли учасники відчувають, що вони самі вирішили поставлене 
завдання. Сторони визнають, що їх сприймають як особистостей, гідних поваги. 

 

2. Принципи фасилітації для діалогу 

Служіння. Відмовтеся від контролю над людьми та їх рішеннями. 

Повага. Вислухайте, щоб зрозуміти учасника. кожна ідея може допомогти 
групі краще зрозуміти проблему і вирішити її. Будьте уважні до сумнівів. 

Позитив. Навіть коли група «пробуксовує» (учасники мовчать, 
відволікаються), заохочуйте її, високо оцінюйте вже досягнуті результатию 

Гнучкість. Майте в запасі набір технік, прийомів для роботи з групою, 
пробуйте різні прийоми, щоб допомагати групі. 

Не користуйтеся лінією оборони. Будьте готові до гнівних висловлювань 
на вашу адресу, але при цьому пам'ятайте, що ви працюєте не зі змістом бесіди, 
а з процесом. 

Нейтральність. Ваші думки, ідеї, що стосуються теми діалогу залишаються 
за дужками процесу. Ви не виносите суджень. Ви не стаєте на жоден бік. 

Фасилітатор створює с в групі атмосферу довіри. Це не означає, що він 
погоджується з усіма учасниками. Його завдання своїм тоном голосу, позою, 
виразом очей дати зрозуміти групі, що думка кожного учасника важлива для 
вирішення конфлікту. 

 

3. Прийоми, які використовує фасиліатор у діалозі 

Розглянемо конкретні дії фасилітатора, що допомагають йому включати 
окремих учасників і всю групу в обговорення.  

Перефразування. Своїми словами скажіть, що на вашу думку щойно 
сказав учасник. 

Дзеркальне відображення. Точно повторіть твердження учасника: або 
слово в слово, або (якщо фраза була довгою) - повторіть ключові слова і 
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словосполучення. За допомогою цієї навички ви збираєте і уточнюєте 
інформацію, заохочуєте людину висловлюватися. 

Збір ідей. Поставте перед групою завдання: «Протягом двох хвилин 
обміркуйте аргументи«за» і«проти» пропозиції щодо вирішення проблеми. Ми 
будемо заповнювати два списки. Спочатку, я попрошу когось з вас назвати 
аргумент «за», потім хтось висловить аргумент «проти». Одночасно заповнивши 
списки, ви не обговорюєте ідеї, а збираєте їх. 

Залучення учасників до розмови. Перефразуйте висловлювання 
учасника і попросіть його розповісти більше: «Ви могли б ще розповісти про це 
..?». Так ви надаєте підтримку, даєте відчути, що ви його розумієте. 

Заохочення. Задайте питання «Чи є щось, що не було сказано?», «Які є 
питання?», «Може ті, хто ще не говорив, хочуть сказати ...?». Цим ви даєте 
«екологічну» можливість людям брати участь, без тиску, залучивши природним 
шляхом. 

Створення простору. Створюйте контакт очима з усіма учасниками. Після 
того, як висловилися всі, звертайтеся поглядом до того, хто вважав за краще 
мовчати. Тим самим ви надаєте рівну підтримку всім учасникам. Зверніть увагу 
на мову тіла мовчазного учасника, запрошуєте його брати участь: «Ви хотіли 
щось сказати?», «Чи може Ви хочете щось додати?». Таким чином ви даєте 
зрозуміти учаснику, що він може бути вислуханим, може включитися в розмову, 
коли він цього захоче. 

Звернення до меншості. Після того, як висловилися більшість учасників 
групи, ви можете звернутися до тих, хто не став говорити на початку: «Тепер ми 
знаємо, що думає половина членів групи. Може ми поглянути на це з іншого 
боку? Що скажуть інші учасники? ». Ви створюєте у групі баланс думок, даєте 
групі зрозуміти, що мовчання – не знак згоди. 

Пауза. Коли той, хто виступає, замовкає під час своєї промови та пауза 
триває понад три секунди, встановіть з ним зоровий контакт, залишайтеся 
спокійним і уважним. Коли він мовчить, щоб краще сформулювати своє 
висловлювання, не квапте його, нічого не кажіть. Пауза для обмірковування 
дозволяє краще зрозуміти те, що важливо сказати. У групи також з'являється 
можливість обміркувати почуте, прийти до нового розуміння. 

Черга. Якщо одночасно кілька учасників хочуть висловитися щодо 
запропонованого питання, назвіть їх імена і встановіть порядок виступів «Ілля - 
перший, тому що він першим підняв руку, за ним - Марія, і після неї - Олексій ... 
». Так ви показуєте, що уважно спостерігаєте за групою, забезпечуєте рівну 
участь всіх. 

Відстеження. Якщо в обговоренні питання виникло кілька напрямків, ви 
коротко називаєте кожен з них, звіряє з групою точність ваших визначень: «Я 
звернув увагу, що група зараз говорить про два питання. По-перше, про 
причини конфлікту, по-друге, про те, хто несе відповідальність за ескалацію». 
Ви допомагаєте групі зосередитися на темі діалогу, підтримуєте темп обговорень. 

Подібність думок. Щоб допомогти групі вирішити суперечку, повідомте 
групі, що ви назвете пункти, в яких думки учасників сходяться. Після цього 
коротко викладіть відмінності. Зверніться до групи, щоб перевірити точність своїх 
припущень. 
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Ще один важливий прийом в скарбничці фасилітатора - запис 
висловлювань учасників. Зверніть увагу на поради для вдалого використання 
цієї техніки: 

1) Мета цієї роботи: фіксація групової пам'яті або створення «карти 
зростання» обговорення.  

2) Запис (фіксація) може проводиться різними маркерами для виділення 
окремих думок, висловлювань для виділення позицій, емоцій, потреб, рішень, 
творчих ідей та ін. 

3) На окремих аркушах фасилітатор може записувати висловлювання за 
різними пунктами обговорення: 

-‐ «Вступ»; 
-‐ «Завдання»; 
-‐ «Визначення перешкод»; 
-‐ «Перші кроки»; 
-‐ «Побоювання / ризики». 

4) Для ідей, які безпосередньо не стосуються обговорення, але здаються 
групі корисними, можна виділити окремий аркуш під назвою «парковка». 

5) Запис дозволяє побачити внесок кожного учасника у роботу групи, 
покращує розуміння сказаного, допомагає уточнити «розпливчасті» / спірні 
формулювання. 

6) У записі діалогу важлива достовірність. Фасилітатор звіряє свій запис 
почутого з учасниками, пропонує їм самим вносити необхідні зміни або 
виправлення. 

 

4. Основи групової динаміки 

Ми розглянули навички і завдання, які стоять перед фасилітатором в 
процесі створення дизайну діалогу і пропонування групі певної процедури. Ми 
говорили про компетенції, які дають можливість фасилітатору взаємодіяти з 
групою. Розглянемо, що ж таке «група», які процеси в ній виникають і на які 
аспекти фасилітатору варто звернути увагу. 

Отже, окремі люди зібралися разом, щоб врегулювати конфлікт. У них є, як 
мінімум, загальна мета. Потім вони знайомляться, разом приймають правила 
спілкування. У процесі спілкування група може посваритися і помиритися, 
вигадати багато рішень або визнати, що безсила що-небудь вирішити. І це теж 
буде результатом її роботи.  

Групова динаміка – це «життя групи», стадії, через які проходить група, 
перетворившись з розрізнених одиниць у єдине ціле, у колектив, де є свої 
«фішки» в розмові, темп обговорень, емоції. 

Для фасилітатора важливо знати історію групи: склад учасників (статус, 
належність сторін, позиції в конфлікті, лідерські позиції окремих учасників). Для 
того, щоб група продуктивно працювала, важливо визнавати вплив історії групи, 
продумати заздалегідь дії, які допоможуть впоратися з важким досвідом групи. 

Теорії групової динаміки описують кілька стадій життя групи: 

Формування - початкова стадія групової динаміки. Передбачає знайомство 
учасників між собою з метою діалогу, ознайомлення з правилами роботи, 
узгодження процедур. Група вперше збирається разом. Члени групи 
придивляються один до одного. Оцінюють свій потенціал. Група уважно слухає 
фасилітатора, шукає свій напрямок. Для цієї стадії характерні ввічливість і 
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низька конфліктність. Фасилітатор представляє «дорожню карту»: план, правила 
роботи, збирає очікування учасників, узгоджує процедури. 

Шторм - друга стадія групової динаміки, коли вимальовуються ролі 
учасників, оприлюднюються їхні позиції, виникають внутрішньогрупові 
конфлікти, розподіл впливу. На цій стадії з'являються питання щодо процесу до 
фасилітатора, проявляються емоції, незгода з заявленими завданнями, думками. 
Вимальовуються ролі, потреби учасників, наприклад, лідер або жартівник. У 
поведінці учасників демонструються або пристосування до інших, або яскраво 
виражена позиція, або протилежна думка групи. 

На цій стадії фасилітатор фіксує потенційні конфлікти та втручається в них. 
А саме - звертає увагу, з чим пов'язаний конфлікт: з поведінкою «важких 
учасників» або з тим, що група не розуміє завдання, вимагає іншого підходу. На 
цьому етапі фасилітатор піклується про позитивний настрій групи, безпеку 
учасників і продуктивність зустрічі. Звертає увагу групи, що він - експерт 
процесу. 

Нормалізація - третя стадія групової динаміки, коли група усвідомлює 
свою єдність, працює відповідно до прийнятих правил, стає згуртованою, 
самостійною, встановлює загальні норми в роботі. Фасилітатор допомагає групі 
усвідомити свою єдність, задоволення від спільної роботи. 

Виконання - завершальна стадія, коли група досягає піку своєї 
продуктивності, спілкування учасників засноване на довірі, учасники 
дотримуються принципів взаємної поваги, у них спільне розуміння цілей. 
Фасілітатор пропонує ефективний спосіб для виконання завдання (наприклад, 
записати запропоновані дії для вирішення проблеми та відповідальних за їх 
виконання). 

 

5. Як працювати зі «складними учасниками» 

У будь-якій групі є люди, які відволікають групу, забирають її «енергію». 
Своєю поведінкою такі учасники роз'єднують групу, знижують її ефективність. 
Вони більше орієнтовані на себе, ніж на групу. 

Як впізнати «складних учасників»: 

-‐ не дотримуються регламенту (спізнюються або йдуть раніше); 
-‐ не дотримуються правил: перебивають, критикують людей, а не 
поведінку, забирають більше часу для своїх виступів; 

-‐ виносять судження з приводу висловлювань інших і примушують 
прийняти їх точку зору; 

-‐ нетерпимі до думок інших, «скандалісти»; 
-‐ займають «експертне крісло» (багато знають, міркують, посилаються 
на свій багатий досвід або статус); 

-‐ не мотивовані брати участь (відмовчуються в більшості питань). 

Що може зробити фасилітатор? 

-‐ помітивши деструктивну поведінку учасника, звертайтесь до правил 
групи (бажана та небажана поведінка можуть бути виписані на двох 
аркушах); 

-‐ зверніть увагу групи на якість критики (критикуємо не людей, а 
поведінку; говоримо про перевірені факти, не виносимо суджень і 
оцінок); 

-‐ визнайте коментарі «складних учасників», якщо вони конструктивні; 
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-‐ заохочуйте позитивні зміни «складних учасників», допоможіть їм 
усвідомити ці зміни; 

-‐ залучайте «складних учасників» до роботи у невеликих  групах; 
-‐ зверніться із питанням до «складного учасника»: «Яка мета Вашого 
запитання?», «Як Ваш коментар може допомогти групі у досягненні 
завдання?», «Конкретизуйте, будь ласка, Ваші пропозиції..»; 

-‐ в разі публічної заяви про «відмову брати участь» дозвольте учаснику 
піти; 

-‐ в разі грубих образ на адресу фасилітатора, інших учасників - 
попросіть учасника покинути діалог. 

Ми розглянули, якими принципами керується фасилітатор при розробці 
процедури та визначенні дизайну, які компетенції та навички застосовують в 
різні моменти групової динаміки та на різних етапах діалогу. Це лише перше 
знайомство з великим набором нових компетенцій, для освоєння яких потрібен 
час і практика, а також допомога більш досвідчених колег, які зможуть вчасно 
дати зворотний зв'язок щодо того, яке ваше процесуальне рішення про 
використання того чи іншого прийому, методу тощо варто закріпити або змінити. 

Наголосимо, що якщо після проходження курсу у вас виникне 
бажання проводити діалогові процеси / заходи самостійно, застерігаємо 
вас від цього, адже курс дає тільки базовий рівень, тому важливо 
пройти додаткову тренінгову підготовку, отримати практику проведення 
діалогу разом з досвідченими експертами, оскільки головне для 
ведучого (фасилітатора) діалогу - це не нашкодити учасникам діалогу, 
подбати про зниження напруги, а не привести до ескалації. Вкрай 
важливо гарантувати безпеку всіх учасників процесу та сприяти їх 
взаєморозумінню. 

Додаткове	  читання	  з	  теми	  «Основи	  управління	  процесом»:	  
План  

1. Поняття ко-фасилітації 
2. Переваги ко-фасилітації 
3. Труднощі ко-фасилітації 
4. Угода ко-фасилітаторів 
5. Ко-фасилітація для професійного зростання 
 

1. Поняття ко-фасилітації  

Проводити діалог може не один ведучий, а пара, або навіть команда 
фасилітаторів – це називається ко-фасилітацією. 

Попри на те, що фасилітатори «грають в одній команді», між ними може 
бути різний розподіл ролей. Один може взяти на себе виконання «технічних» 
питань, а інший - проведення складних дискусій. У команді може працювати 
«стажист» та «наставник». Можлива ситуація рівного розподілу завдань та 
ролей. 

 

2. Серед переваг роботи фасилітаторів у парі, у команді можна виділити 
такі: 

1) Ви з колегою передаєте групі приклад ефективного спілкування. Контакт 
очима, зчитування жестів один одного, доброзичливе, тактовне поводження, 
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швидка реакція на запит партнера, підтримка у випадку затримки, труднощів 
перефразування, або постановки уточнювального питання. 

2) Парі фасилітаторів легше «утримувати» групу. Якщо один веде запис, 
другий – утримує контакт з учасниками: уточнює, переформулює, активно 
слухає. Два фасилітатори «схоплюють» всі запити групи, у них більше фокусів 
уваги. Ко-фасилітатори розподіляють свою енергію на учасників: один – на 
«експертів», тих, хто висловлюється частіше. Другий – на тих, хто 
відмовчується, сумнівається. 

3) Зміна ведучих, «говірких голів», допомагає утримувати увагу групи. 
Різниця у темпераменті фасилітаторів, темпі їхньої мови, у тембрах голосів, зміни 
ролей «записує» / «говорить», «дає завдання» / «збирає результати роботи» 
активізує групу. 

4) Розподіл ролей допомагає зберігати енергію / ресурс фасилітаторів. 
Зрозумів, що втомився говорити – перейшов до запису. І навпаки. Крім цього 
фасилітаторам у парі простіше контролювати один одного. Якщо ко-фасилітатор 
уповільнюється або пришвидшується, другий «повертає» колегу до заданого 
темпу, стежить за часом відповідно до розробленого плану. 

5) Робота в команді забезпечує підтримку партнера під час проведення 
зустрічі. Наприклад, фасилітатор може опинитися у ситуації конфлікту інтересів, 
втратити нейтральність, відчути, що його переповняють емоції. У такий момент 
він може передати управління процедурою обговорення партнеру. І далі певний 
час працювати з групою невербально (наприклад, підтримувати контакт очима). 
Якщо емоційний стан нересурсний, заважає роботі - вибачитися, покинути залу 
на нетривалий час. 

6) Різноманітність форм роботи, які пропонують фасилітатори в діалозі для 
розкриття змісту. Вам доведеться пропонувати учасникам інструкції до вправ, 
роздавати матеріали, допомагати учасникам узагальнювати отримані результати. 
У таких випадках ефективніше координувати групу удвох. 

Для роботи у парі є і кількісні «показники». У роботі з групою понад 15 - 20 
чоловік ко-фасилітатор потрібен обов'язково. 

 

3. Під час роботи командою фасилітаторів є труднощі, до яких треба 
бути готовим. 

1) Наприклад, якщо говорить один фасилітатор, неприпустимо, щоб другий 
стояв у «застиглій» позі або гримасами показував невдоволення. 

2) Фасилітатори змагаються один з одним. Перебивають один одного, один з 
партнерів виходить «вперед» до групи, залишивши свого колегу позаду у 
момент, коли той не веде запис. 

3) Один фасилітатор повторює те, що щойно промовив колега. 
4) Фасилітатори демонструють недовіру, закритість. 

Суперечність у висловлюваннях, жестах ко-фасилітаторів можуть викликати 
у групи здивування, посилити її роз'єднаність, знизити ефективність роботи. 

 

4. Угода ко-фасилітаторів 

Перед діалогом розподіліть з партнером-ко-фасилітатором ваші ролі та 
обов'язки на різних етапах процесу. Домовтеся про умовні сигнали, які ви будете 
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подавати один одному. Ви покажете учасникам синхронність дій, злагодженість у 
роботі. 

Наприклад, пропозицію вести розмову з групою: жест в бік партнера – 
«твоя черга говорити». Кивки головою – «підбиваємо підсумок обговорення», 
прикрити рот рукою – сигнал про те, що партнер-фасилітатор затягує свою 
промову. 

5. Ко-фасилітація для професійного зростання  

Працювати в парі з колегою – це прекрасна можливість вашого 
професійного зростання. Після діалогу ви зможете отримати якісну зворотний 
зв'язок від колеги, який пліч-о-пліч з вами провів діалог. Крім того, ви ділитесь 
один з одним новими методами, формами роботи, робите різноманітним та 
ефективним процес діалогу, вносите кожний свій досвід. 
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ДЛЯ	  НОТАТОК	  
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