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1. Ідеальне коло 

 

Принцип Ейнштейна. 

«Жодну проблему не можна вирішити на тому рівні, на якому вона виникла». 

 

В основі всього лежить думка. 

 

Психологи стверджують, що причиною більшості проблем є помилки мислення. В основі 

всього, що ми спостерігаємо, і всього, що з нами відбувається, лежить думка, вона є 

первинною і вона матеріальна. Закон тяжіння дійсно працює1. І якщо ми щоденно 

притягуємо проблеми своїми думками, то виникає питання, як нам припинити це робити?  

 

Чим же нам корисне спостереження Ейнштейна? 

 

Для того, щоб вирішити проблему, потрібно перейти на інший рівень мислення. Що таке 

цей інший рівень? Мені зустрічалися найрізноманітніші відповіді на це питання: від поради 

змінити негативні розумові установки на позитивні і до пропозиції використовувати інший 

вид інтелекту, наприклад, перейти з логічного на емоційний або кінестетичний. Але хіба 

можемо ми змінити людину? Так, звичайно, можна збагатити її знаннями, можна 

розвивати з допомогою педагогічних і психологічних прийомів. А чи можна змінити її 

властивості, її якості, її мислення, її інтелект?   Вчені доходять висновку, що ні. Все це 

закладається природою в перші роки життя. На жаль, на природу, генетику ми поки що 

серйозно вплинути не можемо. Можна змінювати установки людини за допомогою 

оточення, розмістивши  її в правильне середовище. Але де знайти таке середовище? Не 

знаю, як ви, я наприклад, придивившись до сотні груп і співтовариств, від викладачів 

університетів і до таджицької коаліції, що живе у нашому дворі,ні про кого не могла б 

сказати, що ось ця група людей була б для мене правильним оточенням. Що саме вона 

допоможе нам правильно розвиватися, позбавить нас від неправильних думок, шкідливих 

якостей і проблем. Скрізь є свої вади, свої стереотипи в мисленні і обмеження в 

переконаннях. Здається мені, у суспільства більше немає потенціалу для нашого 

розвитку! 

 

Гаразд. Ми могли би звернутися за допомогою до психологів: фахівці, позбавте нас, будь 

ласка, від проблем!  Але й тут глухий кут: психологія, успішно проіснувавши кілька сотень 

років, схоже, вичерпала свій ресурс. З розвитком технологій і засобів комунікації, людина 

настільки стала складнішою, що вже не вписується в шістнадцять типів особистості, або в 

алгоритм біхевіористів «стимул - реакція». Навіть найсучасніші теорії не в змозі дати 

відповідь 

_________________________________ 

 

1 Про закон тяжіння докладно розповідається у фільмі «Секрет», а також в однойменній книзі Ринди Берн, 

написаної за матеріалами цього фільму. Суть закону тяжіння полягає в тому, що ми притягуємо у своє 

життя те, про що думаємо. Наші думки з часом матеріалізуються (якщо наше бажання досить 

послідовне), тоді  думки знаходять форму. 
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на всі питання про людські бажання. Людина все більше стає продуктом глобальним, а її 

мислення більше не обмежується її знаннями і досвідом - воно включає в себе знання і 

досвід мільйонів людей планети Земля. 

 

Ось і виходить, що психологія залишилася на тому ж рівні, а людина перейшла на 

наступний. І більше психологи не зможуть допомогти нам вирішити наші проблеми – адже 

вивчати і розуміти щось можна тільки піднявшись на щабель вище. 

 

Так що ж таке цей наш новий ступінь? Після обробки всіх джерел, описаних в другій главі, 
у мене народилося таке розуміння. Відмінність нового рівня мислення в тому, що він 
не індивідуальний, а загальний, однаковий - один для всіх. І для вирішення будь-
якої проблеми нам потрібно просто піднятися над нашим Я до нашого МИ. Б'юся об 
заставу, що саме це мав на увазі розумник Ейнштейн. 
 

Коли люди збираються разом і починають обговорювати якусь проблему, дотримуючись 

описаних нижче принципів Круглої методики, вони піднімаються над рівнем виникнення 

проблеми. Кожен висвічує окремий бік проблеми і додає  власне її бачення в загальну 

скарбничку, в результаті чого відбувається з'єднання цих бачень. Так народжується одне, 

інтегральне рішення. 

 

Кругла методика, по суті, є компіляцією принципів краудсорсинга, мозкового штурму і 

методики інтегрального розвитку. Методика проста і складна одночасно. У неї нескладні 

правила і організація, але непроста мета: через зміну ставлення один до одного, з 

допомогою інтегральної сили природи, що працює в колі, ми допомагаємо людям 

вирішити майже будь-яку проблему. 

 

Ви не вірите? І правильно робите. Давайте спробуємо  поставити реальні цілі для нашого 

першого Кола, за допомогою звичних дієслів: сформувати, створити і т.д. 

Наприклад: 

Визначити ставлення.... (яке? ) до... (проблеми, теми, запитання).... для (чого?) 

Сформуємо  умови для нового погляду, ставлення до.... (чого?) 

Створимо  ситуацію... (успіху, діалогу, довіри) серед... (цільової аудиторії) для ... (чого?) 

Створимо.... (яку?) атмосферу серед... (цільової аудиторії) для майбутніх... (яких?)... 

(контактів, зв'язків) 

Знайдемо нові (ефективні) ідеї для вирішення... (яких?) проблем 

Прийдемо  до єдиного рішення з питання.... (якого?). 

 

І так далі. А про те, що так можна  вирішити будь-яку проблему, учасники кола 

здогадуються приблизно через півтори години занять, на етапі обміну враженнями. 

 

Давайте подивимося, що говорить про круглі столи (КС) найвідоміший краудсорсінговий 

проект сучасності Вікіпедія. 

 



 

5 

 

«У сучасному значенні вираз «круглий стіл» вживається з 20-го століття і характеризує 

один із способів організації обговорення або місце обговорення.  

Під «круглим столом» мається на увазі механізм прийняття рішень з питань, що зачіпають 

інтереси різних соціальних груп суспільства, а також місце зустрічі цих соціальних груп, 

спілкування між собою (соціальних комунікацій). 

 

• мета обговорення - узагальнити ідеї та думки щодо обговорюваної проблеми; 

• усі учасники КС виступають в ролі пропонентів (повинні висловлювати думку з 

приводу обговорюваного питання, а не з приводу думок інших учасників); 

• усі учасники обговорення рівноправні; ніхто не має права диктувати свою волю і 

рішення». 

 

Наше з вами Коло - це дещо більше, ніж у Вікіпедії або в легенді про короля Артура. 

 

Відмінність обговорень за звичайним круглим столом від обговорень у форматі 

Кола, проведеного відповідно до Круглої методики. 

 

 

Звичайний КС: 

 

Коло за Круглою методикою: 
 

 

Учасники не можуть знехтувати своїм 
досвідом, статусом, посадою, що 
виключає обговорення на рівних. 

 

За круглим столом немає «великих» і 
«маленьких», всі учасники рівні і 
однаково важливі. 

 

Не дивлячись на задану тему, люди 
часто говорять про своє, про те, що їм 

хочеться сказати в даний момент, 
можуть відхилятися  від теми. 

 

Чітко і коротко відповідають на питання 
ведучого. 

 

Використовують круглий стіл, щоб 
поділитися власними напрацюваннями, 
прорекламувати свої   
товари/послуги/спільноту. 
 

 

Прагнуть прийти до єдиного  
рішення, що включає в себе усі нюанси і 
задовольняє всіх учасників. 
 
 

 

Виступаючий може говорити без кінця, 
поки не побачить, наприклад, що інші 
заснули або займаються чимось 
іншим. 
 

 

Дотримується принцип рівності 
використовуваного часу для 
висловлення кожного. Учасники думають 

про те, щоб встигли висловитися всі, і 
говорять зазвичай 
не більше 2-3 хвилин. 
 
 

Часто перебивають один одного,  
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прагнучи висловитися, поскаржитися 
або похвалитися, висловити обурення 

або подив. 

Ніколи не перебивають. Висловлюються  
згідно з чергою. 
 
 

  

Періодично сперечаються, критикують 
співрозмовників, намагаються нав'язати 

свою думку, розуміння, світовідчуття. 

Будучи рівними між собою, ніколи не 
сперечаються, визнаючи, що будь-яка 

думка іншої людини правильна, 
виправдовують і поважають 

співрозмовників. 
 

Якщо виникають розбіжності, 
відторгнення, 
неприязнь, як правило, не намагаються 

прийти 
до загального, кожен залишається «при 

своїй 
думці». 
 

Прагнуть подолати неприязнь 
загальними 
зусиллями, піднімаючись над тим, що 
розділяє, до того, що з'єднує. Вчаться 
поступатися один одному, радіють таким 
моментам, як можливостям для  
спільного просування, росту і 
розвитку. 

Як правило, говорять «з розуму».  
Ті, кому не хочеться говорити або нічого 

сказати, мовчать, позіхаючи. 
 

Говорять «від серця». 
Навіть коли нема чого сказати або не 

хочеться говорити, проте, намагаються 
коротко висловити своє ставлення до 
теми обговорення, так, як розуміють, що 

без їхньої участі спільне поле, яке вони 
вибудовують, буде неповним. 

Якщо потрібно прийняти якесь рішення 
формують його за принципом більшості 
голосів. 
 

З часом набувають унікальної навички 

приймати будь-яке рішення тільки 
одноголосно, із загальної точки 

взаєморозуміння, з центру кола. 
 

До кінця бесіди часто відчувають 
негативні емоції: заздрість, 
роздратування, 
почуття переваги, образу, злість, 
засмучення, відчуття марно 
проведеного часу. Рідко відчувають 

радість, душевний підйом. 

До кінця бесіди, як правило, відчувають 
єдність, теплий  сердечний зв'язок, 
задоволення, наснагу, радість. 
Відчувають впевненість і спокій, як в 

одній великій і дружній сім'ї. Кожен 
відчуває себе більшим, багатшим, більш 
різнобічним. 
 

Розходяться у своїх справах, швидко  
 

забуваючи, що було між ними. 

Ідуть з бажанням зустрітися ще і  
 

якомога швидше, і продовжити цей 
дивний і захоплюючий процес. 
 

Після зустрічі думають, що в людях мало 
доброти, участі, взаємного піклування. 

Прощаючись, відчувають добрий зв'язок 
один з одним. 
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А ще наше Коло не обов'язково передбачає наявність столу. Навіть краще, коли столу 

зовсім немає. А іноді він буває взагалі віртуальним. Але про це пізніше. А поки що просто 

запам'ятайте: круглі столи, що проводяться за  Круглою методикою, ми спеціально будемо 

називати просто Кола. З одного боку, щоб запобігти плутанині в поняттях і допомогти 

читачеві в усьому різноманітті назв круглих столів знайти саме нас і, відповідно, потрібний  

йому  результат. З іншого, щоб за запитом в пошуковиках він не натикався на «Круглий 

стіл дерев'яний діаметром 90 см». Ну і по-третє, так набагато менше букв. 

Що таке правильне Коло? Мета проведення Кіл? 

(висловлювання учасників Кола - соціологів, випускників ВНЗ). 

 

- Коло - це форма полілогу, коли кожен висловлює свою думку з приводу обговорюваного 

питання, а не з приводу думок інших учасників. Не сперечаючись, не протиставляючи 

одну думку іншій, не виставляючи свою думку як єдино правильну. Навіть просто 

розрекламувати та розповсюдити серед людей таку культуру обговорення, такий 

інструмент взаємодії - вже мета сама по собі велика і благородна. В результаті люди 

навчаться слухати один одного  і зрозуміють, що всі ми різні, і в цьому вся привабливість. 

 

- Коло - наймогутніший засіб, метою якого є внутрішня комунікація між людьми, зміцнення 

комунікації між нами і розвиток комунікації з зовнішніми людьми. Завдяки об'єднанню 

навколо однієї мети, зближенню і взаємовключенню, у людей відбувається апгрейд 

(оновлення).  Після круглого столу вони виходять на новий рівень існування, на новий 

рівень ідей. 

 

- Коло - можливість почути один одного, говорити однією мовою, без суперечок, вчитися 

приходити до спільної думки. 

- Мета Кола - дати людям можливість навчитися підніматися над егоїзмом, об'єднуватися, 

формувати загальну  думку, просто відпочити і зігрітися в теплій сімейній атмосфері 

нашого кола. 

 

- За рахунок загального настрою почути один одного, Коло дозволяє об'єднуватися, 

відчути один одного на більш внутрішньому рівні, ніж просто слова, вийти на новий рівень 

взаємодії. 

 

- Коло - унікальна можливість для людей навчитися доходити згоди між собою, відчути те 

загальне, яке є у кожного з них і знаходиться між ними. Круглий стіл допомагає 

об'єднанню, а всі проблеми вирішуються тільки об'єднанням одного з одним! 

 

- Коло ефективне для нашого зростання та розвитку. Ми вчимося говорити, вчимося 

організовувати і проводити суспільно значимі заходи. 

 

- Беручи участь у Колі, ми можемо відчути бажання і потреби людей, які нас оточують. 
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- Спілкування за правилами Кола вчить не тільки культурі взаємодії, а й формує на 

внутрішньому рівні уважне, терпляче, добре ставлення один до одного. Ми поступово 

починаємо відчувати те поле єдності, в якому ми знаходимося, пройматися загальною 

атмосферою єднання, занурюємося в неї. Це дає нам чуттєвий досвід, що бути разом – це 

добре і приємно. 

____________________________________________________________________________ 

Чому це стає можливим? 

 

Тому, що існують загальноприйняті правила. Вони — основний елемент Круглої методики. 

Читайте їх  дуже уважно і не один раз. І пробуйте, пробуйте. Пробуйте. Це дійсно добре і 

приємно. 
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2. Правила проведення 

 

Всі правила зводяться до трьох базових принципів: 

 

- Думки всіх дуже важливі для мене 

- Моя думка дуже важлива для всіх 

- Між нами нема ніяких непорозумінь 

-  

1. Рівність і важливість. 

В колі нема більш або менш важливих. Всі рівні і дуже важливі. В обговоренні всі 

намагаються бути рівними один одному, не пригнічуючи званнями, посадами і т.д.; не 

допускається дискримінація за статевими, віковими та іншими ознаками; ми всі сідаємо за 

стіл як чистий аркуш: нема «великих» і «маленьких», тут і зараз усі рівні. 

 

2. Тільки одна тема. 

Ми разом обговорюємо якусь одну, раніше обрану загальну тему. Ми уважні до питань 

ведучого і не уникаємо їх, не відходимо від теми в бік.  

 

3. Важливо, щоб висловився кожний. 

Таким чином, всі додають до загального рішення. Виражаючи свою точку зору, 

поєднуючи її з точкою зору інших, кожний збагачується, починає краще чути і розуміти 

не тільки їх, але й себе.  

Якщо ж хтось відмовчується, він ніби не докладає до загальної страви необхідний  

складник.  

 

4. Важливо чути і слухати інших. 

Ми говоримо по черзі, не перебиваючи один одного; ми уважно слухаємо того, хто 

зараз говорить, намагаючись відчути його, зрозуміти, злитися з його думкою. І так усі 

стосовно кожного. Дозволю собі стверджувати, що це найважливіше правило круглого 

столу. «Чим менше ви перебиваєте співрозмовника, тим частіше будете чути те, що 

могли би сказати ви самі. В Мексиці жартують, що у суперечці програє той, хто перший 

замовчить, щоб перевести дихання. Точно так само поводяться італійці та ізраїльтяни: 

така манера спілкування характерна для жителів Латинської Америки та 

Середземномор’я. Я називаю це «бесідою глухих». Обоє співрозмовників глухі. Кожен з 

них поспішає висловитися і перебити іншого і в підсумку чує тільки себе» 2. 

______________________ 
2 Іцхак Калдерон Адізес. Розвиток лідерів: Як зрозуміти свій стиль керівництва і ефективно спілкуватись з 
носіями інших стилів; Пер. з англ. — М.: Альпіна Бізнес Букс, 2008, стор. 160 
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«…не слухаючи співрозмовника, ви позбавляєте себе можливості почути думку, яка 

співзвучна вашій особистій. Якщо люди не чують один одного, вони подібні до 

комп`ютерів, які не можуть обмінюватися інформацією. У підсумку вирішення завдання 

бажає бути кращим: комітет із створення коня розробляє верблюда» 3.  

 

5. Відсутність суперечок, критики та оцінок.  

 

Ми ніколи не сперечаємося, повністю приймаємо чужу точку зору, якою б  абсурдною вона 

не здавалася, і додаємо до неї свою. Нема правильних або неправильних думок. Всі наші 

думки мають право на існування, все зараховується. Не відкидаючи думку іншого, а 

доповнюючи один одного, ми отримуємо новий погляд на проблему очима всіх. 

Ми не висловлюємося стосовно думок інших учасників або, тим більше, їх самих (не 

додаємо, не віднімаємо),  а тільки відповідаємо на питання ведучого. Цього правила 

важливо дотримуватися, щоб, з одного боку, критичним зауваженням не поранити і не 

відштовхнути людину, яка публічно розкрила своє серце, а з іншого – своєю похвалою не 

виділити когось з рівного ряду учасників. Одним словом, оцінкам немає місця за круглим 

столом, навіть внутрішнім! 

 

   6. Відсутність діалогів і питань один до одного. 

 

Так, ми не влаштовуємо діалогів і не задаємо один одному питання – це руйнує  Коло. 

Хорда, яка виникла, немов розриває його на дві частини. Не підтримуються також слова 

«згоден з…», «мені подобається, що сказав…», «підтримую…» стосовно інших учасників. 

Виділяючи когось таким чином, ми порушуємо принцип рівності і ділимо коло на окремі 

пари або міні-групи. Кожний учасник повинен говорити, не звертаючись персонально до 

когось, а ніби у «центр кола». 

 

   7. Піднімаємося над відторгненням і роздратуванням. 

 

Ми повинні намагатися долати незгоду один з одним, подивившись на питання очима всіх. 

Якщо між нами виникає відторгнення, нерозуміння, незгода – намагаємося подолати їх 

спільними зусиллями, піднімаючись над тим, що нас розділяє, до того, що нас об’єднує. 

Вчимося поступатися один одному. Радіємо таким моментам, як можливостям для 

спільного просування і зростання. 

 

   8. Уникаємо лозунгів і кліше, тримаємо курс на відвертість. 

 

Необхідно говорити тільки те, що сама людина відчуває або думає, не посилаючись на 

чужі авторитетні думки, не цитуючи класиків. Коло працює тоді, коли учасники 

максимально відверті та щирі.  

  

 ________________ 

3 Там же 
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9. Приймаємо рішення колективно. 

 

Ми намагаємося приймати рішення тільки одноголосно, із загальної точки 

взаєморозуміння та єдності. Вона народжується до кінця бесіди (або серії бесід), коли 

особисті думки кожного поєднуються в колективну думку. Тут важливий постулат про 

несуперечливість суперечливого. Оскільки дещо здається нам суперечливим тільки в 

нашій маленькій свідомості. А в природі нічого суперечливого нема, все  уживається між 

собою і доповнює одне одного. 

 

10. Ставимо перед собою піднесену і благородну мету: сформувати загальне поле 

любові, участі, піклування, тепла. 

Кожен, вимовляючи слова, слухаючи, співчуваючи, в першу чергу прагне саме до цього. 

Пріоритет не в тому, щоб добитися конкретного результату обговорення або рішення, а в 

об'єднанні.  Тому що тільки з нього приходять найкращі результати і рішення. Начебто 

просто, правильно? Якщо у процесі читання у вас виникли питання, ви напевно знайдете 

відповіді на них в кінці глави. А якщо ні, завжди можна написати нам листа. 

Правила Кола не варто вводити як аксіоми. Рекомендуємо (як мінімум на початковій стадії 

роботи у форматі Кола) вивісити правила на плакаті або слайді. Потім називати по одному 

правилу і кожне по черзі обговорювати по колу з усіма потенційними учасниками – чому 

нам важливо дотримуватися його? Так дуже швидко відбувається «вживлення» в них. 

Іноді з боку учасників бувають деякі доповнення, але в цілому правила приймаються. Ось 

як тут. 

Висловлювання учасників Кола стосовно правил проведення. 

Варіант 1. Ведучий просить кожного в Колі вибрати з повного переліку одне 

правило, яке найбільше подобається, і пояснити, як він розуміє його і чому це 

важливо. 

У Колі всі рівні і дуже важливі – для мене користь очевидна. Мірятися мені з кимось 

своїм досвідом, знаннями або за гендерною ознакою не має сенсу. Тому що, як зараз 

показують дослідження в галузі краудсорсінга, наприклад, прибиральниця буває іноді 

корисніша, ніж фахівець, який 30 років витратив на вивчення питання. У нього вже око 

замулене, а у неї свіже. Останнім часом це проявляється дуже часто – досвід вже не є 

гарантією результату, як це було колись, якщо ти хочеш отримати результат, ти 

звертаєшся до досвідченої людини. Зараз, коли відбувається об'єднання  у вигляді 

мудрості групи, правильне рішення може випливти звідки завгодно. 

- Тільки одна тема. Ми дійсно обговорюємо одну тему і нам дуже важливо сфокусуватися 

– знаєте, як лазерні промені фокусуються в одній точці і тоді створюється температура і 

результат. Ми прекрасно знаємо, як можна роздеребанити будь-яку тему, ми це можемо 

спостерігати за "звичайними" круглими столами або в телешоу. Це, звичайно ж, не наш 
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круглий стіл. Ми зосереджуємося на одному питанні. І тим самим ми виражаємо повагу 

один до одного, розуміння бажання почути думку усіх з одного питання. 

- Важливо, щоб сказав кожен. Мені це правило близьке, тому що я менеджер з навчання, і 

буває багато цікавих цінних ідей, важливо нічого не упустити. І в цьому сенсі важливо їх 

усіх зібрати, навіть від найбоязкіших людей, знаєте, як намистинки нанизати, а далі вже 

подивитися, що з цим можна зробити: вийде намисто - добре. Може бути вийде набір 

окремих ідей, що заслуговують уваги і не пов'язаних одна з одною, а може вийде, якраз, 

концепція взаємозв'язана. 

- Відсутність суперечок, критики і оцінок. Це правило незвичайне. За природою нам 

хочеться відразу сперечатися, критикувати або якось оцінювати позицію. І мені здається, 

що доведеться докладати серйозних зусиль, щоб ужитися в позицію іншої людини. Хоча 

на практиці ми бачимо  (я сам працюю в міжнародній компанії), що команди, члени яких 

відрізняються між собою, ефективніші. А ще мені це нагадує один з етапів мозкового 

штурму, який дозволяє за короткий час згенерувати купу чудових ідей. Сподіваюся, що 

сьогодні буде приблизно так само. 

- Учасники не вступають в діалоги один з одним. Так, це хороше правило. Я розумію 

його так: ми не повинні вступати в діалоги між собою, щоб не збивати хід круглого столу, 

не заважати ведучому розмовами між собою, а зробити над собою зусилля і стежити за 

напрямом розвитку "загальної" думки в Колі. 

- Підніматися над відторгненням і роздратуванням. Я підходжу до такого питання дуже 

просто: є моя думка - вона у мене вже є. А є думки учасників і вони відіграють для мене 

найважливішу роль, тому що додають до моєї. Тому я, коли слухаю усіх, я намагаюся 

зосередитися на тому, що мені вони дуже цікаві! І особливо цікаві ті, які ну абсолютно ніби 

в моїй голові не поміщаються, які протилежні. Таким чином, я піднімаюся над 

роздратуванням, а ще й абсолютно безкоштовно збагачуюся, чому дуже радий і усім 

раджу. 

Варіант 2. Ведучий просить усіх учасників по черзі пояснити найважливіше правило 

круглого столу "Чому важливо слухати один одного і намагатися подивитися на 

проблему очима усіх" 4. 

- Це дає неймовірне розширення моєї точки зору. У мене це точка. А ви даєте мені 

можливість її розширити. Побачити через призму усіх думок, відчуттів, досвіду усю 

картину цілком. Вона виходить така, це навіть не опишеш словами - це просто інша 

реальність виходить. 

 

______________________________ 

4 Інші способи введення в правила ви знайдете в розділі Підготовка і проведення Кола. 
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- Коли усі слухають одного, в даному випадку мене, - можна заспокоїтися. Я розумію, що 

важливий і вкладаю зараз в загальну скарбничку. Це зовсім інше, ніж за тими круглими 

столами, де я був присутнім. Де свою думку озвучив, а потім, навіть якщо більше не 

говориш, то сидиш і внутрішньо відстоюєш її. І залишаєшся в результаті в обмеженій цій 

своїй мушлі. А тут виходить дуже здорово: всі починають наснажуватися тим, що вкладає 

кожний. І тоді йде ніби постійний підйом. І хоча ти говориш за все Коло усього 5-10 хвилин 

чистого часу, але виходить, що всю цю годину-півтори ти в активній участі… Я не знаю, це 

краще за будь-який мексиканський серіал. 

- Я керівник. І ось зараз, слухаючи всіх, я розумію, що, так чи інакше, завжди це правило 

застосовував. Всі ми різні, у всіх свої плюси і мінуси і тому, коли ми працюємо в команді, 

ми доповнюємо один одного. Коли ми додаємо один одному, насправді відбувається 

могутній ефект: і є багато прикладів з життя та з моєї практики, коли із сукупності людей 

виходить щось більше, ніж є зараз. І це складно пояснити. 

- Я тренер і консультант. Коли я перший раз брав участь у Колах, і мені озвучили ці 

правила, я подумав: як це так? А як же суперечка, подискутувати? Але перша ж зустріч 

розставила все на свої місця. За одну годину народилися чудові ідеї. За такої кількості 

народу я просто не уявляю, як в іншому форматі можливо отримати такий чудовий 

продукт за такий короткий час. Тому тепер так, я  фанат Кіл і фанат цих правил. 

- Навколо нас так багато інформації крутиться, так багато корисних речей ми чуємо, але 

це не означає, що ми приймаємо, йдемо, робимо. Я вже третій раз беру участь у Колах і 

розумію - ці правила – вони настільки важливі, так треба ніжно і трепетно до них 

ставитися! Тому що, якщо я, наприклад, просто кивну головою, ніби  згодна, але насправді 

не буду виконувати це правило, то зрозуміло, що буду сидіти і слухати тільки себе. Якщо я 

не фокусуюся на тому, що намагається мені сказати хтось інший, мене захопить власний 

потік думок, і проблем, і якихось турбот – адже вони безконтрольно практично в голові 

варяться. А якщо я згадую про те правило або ведучий мені нагадує,  то намагаюся 

утримувати цей фокус на іншому, і тоді у мене з’являється   дійсно унікальна можливість 

щось, крім себе, почути. Це вже точно не зашкодить, а й напевно корисно.   

- Так, дуже складна штука для людини - це внутрішні думки. І якісь переживання і 

бажання, які у нас усередині постійно крутяться. Боротися з цим дуже важко. Коли ми 

спілкуємося з іншими людьми, ми зовні тільки слухаємо і беремо участь, а внутрішньо ми 

все одно сидимо у своїх думках, у своїх ідеях якихось. І насправді не слухаємо іншу 

людину. Я коли познайомився з цими правилами, не зовсім спочатку зрозумів, як я зможу 

відключитися від усіх своїх думок і слухати підряд 9 чоловік? А виявилось, що я 

переживатиму про те, що можу пропустити те, що сказав інший, що не зможу його 

правильно зрозуміти. Тобто, упіймати його внутрішню думку для мене стало одним з 

найважливіших дій під час Кола.          
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- Поки слухав всіх учасників, зловив себе на думці… Мені здавалося, що ми в нашій 

команді на роботі за цими правилами і живемо. У нас високотехнологічне виробництво, і 

від результатів кожного залежить загальний продукт. Тому ми змушені дослухатися один 

одного, багато речей робити спільно. І тільки зараз я розумію: мені тільки здається, що я 

всіх слухаю, а в кінці все ж я завжди думаю, якби свою думку вдаліше ствердити і всім 

нав’язати.  І ось зараз мені цікаво, як же по-справжньому навчитися слухати один одного. 

__________________________________________________________________________ 

 

За виконанням правил обережно та ненав’язливо стежать ведучі, нагадуючи про ті чи інші 

принципи у випадку необхідності. Практика показує, що учасники досить швидко 

засвоюють правила і починають самі нагадувати про них один одному. Ведучому важливо 

зберегти рівність у взаємодії в Колі, поступово знижуючи рівень власної зовнішньої 

активності і все більше переводячи її на внутрішній рівень: внутрішньо контролюючи 

процес роботи і подумки єднаючи учасників. Про роль, завдання и навички ведучого ми 

ще детально поговоримо.  

Правил Кола дуже важливо дотримуватися, інакше не створиться потрібна нам 

атмосфера. І не розкриється той самий колективний рівень розуму, який так потрібен нам 

для успіху круглого столу.  

Водночас, жорстка регламентація суперечить принципу Кола. Якщо порівнювати 

обговорення за круглим столом з обговоренням будь-якого питання в сім’ї, то нема ніякої 

проблеми, якщо батько, наприклад, скаже більше, ніж інші, а хтось скаже мало або йому 

нема що сказати з цієї проблеми. Це нормальна ситуація. Правила – не самоціль. Вони 

потрібні для створення та підтримання атмосфери. Пройти по середній лінії між 

регламентом і повагою до властивостей, особливостей, рис характеру кожного з 

учасників, думка яких на початку обговорення індивідуальна і ґрунтується виключно на 

власних знаннях та досвіді. Конформізм та угодовство не бажані, так як не додають 

граней до спільної скарбнички. 

«У правильно організованій (розумній) групі, особливо маючи когнітивні проблеми, 

учасників не закликають змінити свої пропозиції для досягнення прийнятного для всіх 

рішення. Замість цього задіюються механізми…, які дозволяють зібрати докупи всі думки і 

вивести з них усереднені колективні судження, що показують не те, як мислить якийсь 

учасник групи, а фактично те, як думають вони всі разом. 

Парадоксально, але кращий спосіб для групи стати розумною – дозволити кожному її 

учаснику думати і діяти якомога незалежніше»5. 

_______________________ 

5 Шуровьескі, Джеймс. Мудрість натовпу. Чому разом ми розумніші, ніж поодинці і як колективний розум 

формує бізнес, економіку, суспільство і державу: Пер. з англ. - М.: ООО "І.Д. Вільямс", 2007. 
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Але як же тоді убезпечити обговорення від виникнення дискусій та суперечок? За 

досвідом, не треба їх категорично придушувати. Адже об’єднання може виникнути і через 

дискусію. Після відчуття напруги,що виникла в дискусії, смак об’єднання буде яскравішим і 

солодшим. Але звичайно дискусія допускається тільки в легкому форматі, коли вона не 

перетворюється у відкриту конфронтацію, не переходить у діалог з одним з учасників або 

базар і відхід від теми. А ось якщо у процесі обговорення в Колі хтось переходить в 

опозицію або заперечення всього і вся, завдання ведучого та інших учасників Кола 

повернути його до загального поля обговорення. Якщо це з якихось причин не виходить, і 

ви відчуваєте, що людина шкодить загальному обговоренню, ви маєте право попросити 

його вийти з Кола і сісти осторонь. Про складні  випадки і складних учасників ми 

докладніше поговоримо в однойменному розділі цієї книги. 
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3. Чому і як це працює 

 

                             
 
Перша  причина — це кількість: люди, які вирішують проблеми разом, досягають 
дивовижних результатів. Одинакам та  чиновникам з уряду це не під силу. Мудрість 
натовпу. Як одного разу це дуже точно підмітили учасники Кола, в Колі десять дурнів 
розумніше від одного розумника. 
 

Друга  причина — якість взаємодії.  Так,   у Колі  ми додаємо розум людей до їхніх 
почуттів. Але це не просте додавання, це взаємодоповнення. Це  підсумок всіх зусиль  
піднятись над собою  задля  єднання з іншими людьми.  
У схожому  вигляді  це  відбувається у будь-якій системі. Коли її комбінують  з різних 
частин, і незважаючи на те, що частини  не хочуть поєднуватись, вчені виявляють  
наполегливість та завзяття - поєднують, поєднують і поєднують  до тих пір, доки не 
доб’ються того, що  різні частини  починають  працювати спільно, – і тут вся система 
виявляє зовсім іншу якість. 
 

Або можна,  знаєте,  як сказати… на прикладі  Кола, в якому сидять десять чоловік. 
Порахуйте по комбінаториці  - з десяти чоловік  скільки  виходить усіх можливих 
комбінацій на додавання? Це – не просто комбінація з десяти, це виходить у безкінечну 
кількість  разів більше. Тому що, якщо  я з`єднуюся з вами і з ним, і з  ним, і з нею, а вони у 
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свою чергу  роблять те саме  стосовно мене і  всіх  - тоді кожний з нас отримує  
величезний спільний досвід. І потім з цим новим досвідом у наступному  раунді  ми знову  
включаємось один в одного. Тобто  виходить багаторазове-багаторазове  таке множення.  
 

І таким чином ми створюємо нову спільну  фізичну силу. Це і є  інтегральна сила 
об`єднання. Її  прийнято називати синергією.6.  І, в принципі, це доволі  точне визначення, 
але  інтегральна сила – це ніби наступний рівень синергії, не лінійно-площинна, а об`ємно-
кругла. Єднанням  між нами  ми створюємо таку схему, яка  може виявити  приховану у 
природі силу, спільну,  інтегральну, колективну – і ми починаємо  її  відчувати. Можна 
навіть сказати, що взаємодія між  людьми за принципами круглого столу є приймачем 
інтегральної сили. 
 

Чому це відбувається? За  законом «подібності  властивостей». Чим більше ми виходимо 
зі свого обмеженого «я» назустріч іншим, тим більше стаємо подібними до цієї сили. 
Подібність  властивостей говорить про те, що  ми об`єднані, так само, як і уся природа. Усі 
елементи  в природі  спаяні  в одну систему, але от людина лишається ніби ззовні.  І щоб  
підключитися до  системи, треба знайти можливість "вписатись" в неї  і стати її складовою, 
інтегральною частиною, яка доповнює  всю систему, як доповнює мозаїку останній 
фрагмент. 
 

Ці  маленькі  зусилля, щоб підвестися над своїм індивідуалізмом, навіть наперекір 
внутрішньому спротиву, складаються докупи, і тоді  у центрі кола – у з`єднанні  між  нами 
– ми  починаємо  відчувати щось нове, дуже гарне, дуже  добре, дуже приємне. І по-
справжньому розумне. Ніби сама природа нам допомагає. Вона входить в наші взаємини, 
покращує взаєморозуміння, допомагає зробити  правильний вибір. Домовитись. Знайти 
єдине рішення, яке би влаштовувало всіх.  
 

І воно знаходиться. Це  єдине рішення, як правило, не йде від якоїсь конкретної людини.  
Розумного  або  ще розумнішого. Везучого  або кмітливого. Нестандартно мислячого або  
дуже досвідченого. Воно йде  з того місця, яке називається «зв'язок  між нами». Ми 
перетворюємося ніби на єдиний організм, де з`єднані  мільярди розрізнених клітин, які  
наділені спільною, інтегральною, на декілька порядків більше розвиненою свідомістю, яка 
доступна, до речі, як всьому організмові, так і кожній окремій клітині, яка бере участь у 
його створенні. 
 

Напевне, звучить фантастично, так? Але  вже згадані  нами  вище Кристакіс  і Фаулер вже 
давно і досить продуктивно займаються дослідженням цього феномена. Ми можемо 
називати це  колективним розумом, як вони, або мудрістю натовпу, як Дж. Шуровьєскі, або 
природою, вищою силою, як професор М. Лайтман. Усе це спроби визначити одне  й те ж 
саме явище. Це феномен, який нам складно зрозуміти та пояснити, але головне, що це є і 
воно працює! Власне, більшість  з нас не можуть пояснити ні принцип роботи телевізора, 
ні тим більше літака – він же такий важкий, як він летить? Та й яка мені врешті різниця, 
коли я використовую інструменти, машини, комп'ютер, побутові прилади, як це працює. Я 
тисну на потрібні  кнопки і все. Як наші  діти – вони сьогодні у два роки спокійно працюють  
і з комп'ютером, і з телефоном. 
 
_______________________________ 

 
6 Синергія – це вигода, одержана від комбінування двох чи більше елементів таким чином, що 
продуктивність одержаної комбінації вища, ніж сума її окремих єлементів, 2+2=5. 
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Але що вони про це знають? Ми не знаємо, що таке електричний струм  або слабка-
сильна взаємодія магнітних полів – по суті, ми майже нічого не знаємо. Але ми навчились 
цим користуватися. Це так, а це – ось так. Тобто, те що стосується нас – ми знаємо, а про 
природу цих речей – майже нічого. 
 

 Але це ніяк не заважає нам ці сили використовувати. Так чому б не скористатись цією 
інтегральною силою, яка розкривається між нами, коли ми працюємо за певними 
правилами?  Достатньо нам знати: об`єднуючись, ми пробуджуємо  у природі спільну ось 
таку  інтегральну силу. Ми пробуджуємо мудрість натовпу. Доведено, що це працює – ну й 
достатньо нам, працює і працює. Те, що працює, вважається законом у фізиці. А 
внутрішню силу закону, його обґрунтування ми ніколи не знаємо. Ми вивчаємо тільки 
наслідки. Така-то вага притягується з такою-то силою землею, підставляємо у формулу, 
обраховуємо, отримуємо відповідь. І користуємося нею. Це  є наші знання.  
 

Коли збирається натовп і  організовується, у такому середовищі спостерігаються певні 
ефекти. Ефект підвищеної мудрості, підвищеної вразливості, підвищеної  сили, підвищеної 
можливості прогнозувати, бачити, відчувати. Взаємодопомога  збільшує потенційну силу 
цієї групи.  Тому просто виконуй алгоритм дій і будь на  порядок розумнішим і на кілька 
порядків зарядженішим і  щасливішим! 
 

А ось, що пише про ефект групи  Клаус Фопель,  шанований усіма тренерами світу, 
засновник понять «семінар» і «динамічного» навчання: «Група  досягає  більшого, ніж 
кожен окремий учасник. Іншими словами, група — це щось більше, ніж сума її учасників. 
Спільний навчальний процес  може звільнити велику  кількість творчої енергії. Гарний 
ведучий використовує свою інтуїцію, щоб викликати  в групі синергетичні ефекти. Він знає, 
що найважливіший аспект його роботи – відчувати і розвивати  творчу  енергію групи».7 
 

Передбачаємо питання: «А чим, шановна Юліє, ви разом з  вашим Фопелем доведете, що 
це тут у вас у групі, у Колі  виявляється нова сила природи, яка змінює компанію? А ми, 
наприклад, вважаємо, що такий результат дають різні  умови: ви просто входите в інший 
колектив, в іншу ринкову ситуацію, берете інших, більш талановитих співробітників, у яких 
більше досвіду і більше ресурсів». Законно! Наш винахідливий  розум легко  знайде 
десятки аргументів про вплив різних факторів. Але  ось ми розташовуємо  два кола 
стільців в одній і тій же аудиторії. Температура, вологість, наявність свіжого повітря й 
інших  фізичних параметрів, включаючи час доби – ідентичні. І ділимо  групу з  20 
керівників (однієї і тієї ж компанії) на дві групи по десять чоловік. Завдання для обох кіл в 
нас, звичайно, однакові. І різниця тільки в одному: перше коло працює без правил, 
довільно. Друге чітко виконує правила Кола. 
 

На момент написання книги експеримент був проведений мною 12 разів. Завдання були 
різними за змістом, але  потребували знайти спільне вирішення заданої проблеми. Ось 
що показав досвід:  
 
 

____________________________ 
 
7 Klaus W. Vopel. Wirksame Workshops.80 Bausteine fur dynamisches Lernen, Salzhauseniskopress 
2000 
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10 разів перша група не змогла за відведений проміжок часу прийти до потрібного 
результату і з завданням не впоралась. Двічі їй це вдалося. Однак, під час наступного 
обговорення з`ясовувалось, що отримане рішення не було спільним, воно лобійювалося 
двома-трьома активними лідерами, які змогли  «задавити» всіх інших  і нав`язати більш 
поступливим учасникам свою точку зору. І у всіх випадках настрій  учасників після 
обговорення був агресивний  або  пригнічений. Енергетичний ресурс групи низький. 
Особливо засмучуються, коли  друга група представляє своє рішення і демонструє  
радість, енергію і піднесення. 
 

 Дійсно, в іншій групі, яка виконує правила, швидко відбувається налаштування на спільне 
завдання. У них з`являються думки про взаємодопомогу, вони турбуються про те, щоб 
усім разом досягнути успіху. У них багато сил, тому що всі підтримують один одного. І у 
них вивільняються внутрішні резерви тому, що ніхто не повинен витрачати стільки сил, 
щоб довести свою думку або перекричати іншого. Їм не потрібно думати про себе і  
знаходитись  у постійному стресі, як би це мене ніхто не випередив  і не образив. Вони 
ніби забирають  спротив і за короткий термін приходять  до оптимального  вирішення 
проблеми. І  головне, кожний відчуває себе потрібним  і  зацікавленим, відчуває, що 
прийняте рішення справедливе і враховує і його точку зору. 
 

Не забудьте заспокоїти першу групу! Поясніть їм, що це не залежало від них - так 
відбувається  всюди і завжди, коли люди намагаються вирішувати питання  по-старому. А 
ось коли  люди сідають разом, організовані за принципом взаємної уваги, турботи,  
бажання почути  і зрозуміти, намагаються піднятися над тим, що їх розділяє, і  з`єднатись 
один з одним  для досягнення якоїсь високої мети — сама природа допомагає їм, у багато 
разів збільшуючи  потужність і якість зв’язку між ними.  
 

Тому що тоді  ми виходимо на інший рівень сприйняття дійсності, ми бачимо світ іншим, 
адже  між нами виникають не індивідуальні органи сприйняття, а колективні. Ми  можемо 
бачити все, чути все, відчувати все, сприймати все через колектив, через людство. Уявіть, 
що у вас будуть  очі всього людства, вуха  всього людства? Ми  навіть не знаємо, як це  
описати… – ви  просто відчуваєте інший вимір, N-мірний простір. Правда, заманливо? 
 

І тоді ви знову повторюєте і обговорюєте з учасниками правила Кола. Повідомляєте про 
те, що тепер дві групи повинні  їх дотримуватися. Даєте друге завдання. І спостерігаєте… 
 

Учасники першої групи  раптом починають  дивитись один на одного. Кожний говорить, а 
другий… наступний доповнює – не заперечує, а доповнює. Усі разом, отримавши 
натхнення від колективної  роботи, вони шукають це колективне знання, колективне 
рішення. І раптом між ними, посеред  цього круглого столу, починає виникати щось світле, 
якась тепла кулька - щось таке обнадійливе,  радісне. Там, у центрі кола, вони відчувають 
зовсім нову енергію, яка їх ніби піднімає  над тілом, яка дає такий заряд, таке натхнення! 
Нема  вже Маші і Саші:  один учасник включає в себе кожного, який у свою чергу включив 
у себе решту інших. І це інтегральне об`єднання дає зовсім інші рішення, які приймаються 
як цілим колом, так і кожним учасником окремо.  
 

До того ж, сидячи  разом в одному колі, вони заряджаються один від одного цим теплом і 
натхненням. І тому навіть самий млявий отримує від  інших енергію, найчерствіший - 
чутливість, а найчутливіший  врівноважується за рахунок інших. Тобто  все приходить  до 
одного знаменника. А у центрі Кола виникає щось нове: відчуття групової єдності. 
____________________________________________________________________________________ 
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ЦИТАТА.8 
 

Методика обговорення є  одною з центральних методик у системі інтегрального 
виховання. Кожне обговорення, організоване у рамках методики, має на меті  у першу 
чергу створення між  учасниками атмосфери рівності, співпраці, близькості  і  
єдності. 
 

В методиці круглих столів ми спостерігаємо три рівні ставлення людини до групи. 
 

Користуючись позицією «Я вище інших», людина ставить себе вище групи, щоб мати 
можливість передати учасникам свою думку, свій досвід, допомогти іншим. 
 

У позиції  «Я нижче групи»  людина свідомо приміряє  на себя роль дитини, яка  готова  
сприймати  від  групи поведінкові паттерни, отримати від інших учасників або від групи в 
цілому  вже накопичений досвід. Але, на противагу справжній дитині, учасник групи  
цілеспрямовано обирає ті паттерни, які будуть  на нього діяти, попередньо вивчивши 
природні закономірності розвитку суспільства  і  навмисно намагаючись виробити в собі 
потрібні якості. 
Позиція «Я рівний групі»  є ставленням людини до інших членів групи, вона прирівнює 
себе до групи, ставиться до себе й інших, як до одного  цілого. Важливим аспектом у  
досягненні такого стану є різниця між учасниками групи, коли незалежно від  
індивідуальних якостей кожного учасники оцінються як рівні. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

8 В.Хачатурян. Перспективи XXI ст.: Народження інтегрального світу, М.: Ленанд, 2013 
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4. Переваги круглої методики. 

Робота в колі, як вже говорилося в попередньому розділі, розширює сприйняття людини 

до надзвичайних масштабів. Я сприймаю думки інших як такі, що доповнюють мої 

особисті, при цьому намагаючись «виключити» свій природній опір і погоджуючись з 

іншими. Так мої почуття, моє сприйняття зростає до меж усього світу, як фантастично б це 

не здавалося. Як здорово сказав наш колега по Круглій методиці, мета роботи в колі - 

створити в собі такий «інтегральний орган сприйняття», який дозволяє бачити всередині 

себе всю мережу світових взаємозв'язків. Ну, або, хоча б для початку, 

внутрішньокорпоративних. І коли вже, завдяки новому сприйняттю, я отримую доступ до 

світового розуму, то мені під силу будь-які проблеми.  

Крім того, що методика успішно справляється з пошуком ідей і рішень, до її явних 

переваг можна віднести розвиток в учасників  навичок слухання, ідентифікації та 

інтеграції. Це коротко.  А якщо детальніше, то за допомогою 

обговорень, організованих згідно з перерахованими вище правилами, учасники мають 

можливість: 

- навчитися дивитися на речі з різних точок зору - так набувається гнучкість 

мислення, що значною мірою знижує суперництво і конфлікти між учасниками;  

- розкрити якомога більше різних точок зору на одне питання, які не суперечать одна 

одній, а доповнюють загальну картину, побачити картину більш об'ємно; 

- навчитися враховувати думку інших і розуміти її, поважати чужу позицію замість 

того, щоб відстоювати свою правоту; 

- набути здатність відчувати, що відчувають інші, своєчасно реагувати на ці відчуття, 

приміряти їх на себе, і таким чином розвинути вміння розпізнавати чужі емоції, 

підвищити здатність до емпатії; 

- розвинути навички виявлення своїх думок перед аудиторією, навчитися вільному 

спілкуванню; 

- не просто дізнатися про якусь нову інформацію, а швидко пропустити її через себе і  

оволодіти нею; 

- дізнатися про самого себе з порівняння з іншими, досліджувати свою власну 

природу - як загальне, що з'єднує з групою, так і відмінності; 

- навчитися володіти своїми думками, поведінкою, керувати емоціями - і своїми, і 

партнерів по комунікації; 

- розвинути здатність до об'єднання, створюючи спільними зусиллями якісно нову 

спільність, недоступну кожному окремо; 

- навчитися підніматися над ситуаціями, навіть болючими; 

- знайти, а точніше сказати, створити однодумців, розширити коло знайомств; 

- прискорити власний розвиток у рази; 

- отримати підживлення, заряд енергії, бадьорості, радості.  

 

 



 

22 

 

Почавши реалізовувати ці можливості і знаходячи ці навички в колі, людина стає іншою і 

в повсякденному житті: поступово змінюються хід її думки, оцінки, погляди на багато 

речей, мотиви поведінки і самі вчинки. Вона по-іншому будує взаємини на роботі і в 

сім'ї. Вибір, як діяти, стає продуманим там, де раніше автоматично перемагали пориви, і 

при виборі перевага віддається вже не особистим інтересам, а колективній вигоді. При 

цьому учасники кола не блокують своїх природних бажань і не відмовляються від них, у 

них немає такого завдання. Проте з часом кожен включається в загальне прагнення до 

налагодження добрих стосунків, і це прагнення піднімається на шкалі цінностей. 

Інший чудовий ефект - Коло заразливе. Це правда. Більшість тих, хто «занурений» в 

Круглу методику, зізнаються, що відчувають нестачу більш повного зв'язку, інтеграції з 

іншими, а багато хто - з усім суспільством. Багато залишають комп'ютер і починають 

брати все більш активну участь у групових проектах і заходах. Це здається неймовірним, 

але в один прекрасний день людина починає відчувати різницю між своїм індивідуальним 

вчора і взаємонаповненим сьогодні. Виникає відчуття гармонії зі світом, з яким ні за що не 

хочеться розлучатися. 

Це всі досягнення в загальнолюдському сенсі. Тепер поговоримо про можливість 

за круглим столом вирішити наші конкретні проблеми. Яких результатів ми можемо 

тут досягти. 

1. Одна людина знаходить для себе рішення із загальної скарбнички. 

  

2. Усі присутні знаходять одне або кілька загальних, поділюваних ними рішень 

конкретного завдання або ситуації. 

  

3. Проблеми нівелюються за рахунок обговорення. Нівелюється сама причина - за 

рахунок вербалізації думок, відчуттів (це частково можна порівняти з роботою в 

психотерапевтичній групі). 

  

4. Людина отримує знеболювання, проблема не зникає, але перестає 

хвилювати. 

  

5. Проблема може бути вирішена детально за допомогою серії круглих столів. Кожен 

круглий стіл - це якийсь етап для людини або групи людей, де вони приходять до 

якогось рішення, потім реалізують його, і знову приходять на Коло, щоб намітити 

наступні кроки вже з нового ступеня. 

  

6. Люди починають розуміти, як вирішувати всі свої проблеми за рахунок побудови 

правильного оточення. 

  

7. Починають відчувати зв'язок і розуміти, як зробити так, щоб таких проблем в 
принципі не виникало. 
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Висловлювання учасників КС 

 -    Коло дозволяє висмикнути людину з того рішення, яке вже сидить у неї в голові, 

дозволяє допомогти людині забути про те, що вона думала. Навіть стирає 

формулювання.  

-   Круглий стіл дозволяє вийти на корінь проблеми і змінити її! Ось я думала,  що 

проблема в тому, що у мене немає грошей на шубу, а через розуміння того, навіщо мені 

шуба, я вирішила шубу не купувати, а відразу піти на курси з привернення уваги 

чоловіків.  

-    Відірватися від проблеми. Мати легкість, наснагу. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Так, це правда. У колі посилюються відчуття взаємозв'язку між учасниками як на 

чуттєвому, так і на раціональному рівні. Там накопичується незвичайний позитивний 

потенціал, аж до стану сімейної близькості, який витісняє минулий негативний досвід. Як 

стираються грані між самими учасниками, так поступово втрачають колишнє значення 

різниці у віці, освіті, статусі. У колі ми починаємо чути, розуміти один  одного і створюється 

загальне ставлення до обговорюваного питання, яке дає неповторне відчуття доброї 

спільності. У ній, з одного боку, розмиваються індивідуальні відмінності, а з іншого - кожен 

незамінний. 

 Крім того, з опису правил обговорення ми бачимо, що робота групи, організована з їх 

використанням, звільняє кожного учасника від необхідності стверджувати себе, 

виділятися, одягати маски і створювати вигадані образи. Обговорення дозволяє 

виражати себе відкрито, вчитися дослухатися до інших, віддавати свою 

унікальність групі і при цьому бути частиною цілого. 

 Якщо це справжнє, правильне Коло, люди в ньому відчувають себе як діти, вони немов 

грають в те, щоб побудувати загальний будиночок. І це для них стає більш захоплюючим, 

ніж якби вони руйнували або були б налаштовані один проти одного. Пам'ятаєте, як ми 

грались дітьми? Як нам подобалося бути разом, а не поодинці? І як ми були зацікавлені в 

загальному результаті праці: спільно будували фортеці, збирали потяги, будиночки, цілі 

міста з запорошених томів батьківської бібліотеки. Спільно населяли їх персонажами. Ось 

і сьогодні нам би від дітей  вчитися, а не від телевізійних ток-шоу. 

Ще одна перевага Круглої методики в тому, що вона дозволяє обійти відоме правило 1-го 

відсотка - 1:10:89 . Коротко воно звучить так: з 100% групи 1% створює, 10% оцінюють і 

фільтрують, а 89% є просто пасивними споживачами створеного. 

 Проблема більшості керівників у тому, що ми намагаємося неправильно задіяти ті самі 

89% +10%, бажаючи створити з них 1%. І нічого не виходить.  
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У «круглому» співтоваристві усі 100% стають одиницею, яка створює. Вони просто 

оперують Колами.  

І ще кілька позитивних результатів методики для тренерів, педагогів і керівників 

команд. 

Розвиток навичок аналітичного підходу до процесу: шляхом обговорення учасники в 

групі вчаться аналізувати особистий і груповий процес, який вони пройшли, підбивати 

підсумки і ставити питання «чому?» і «навіщо?». Формується активна позиція мислення, 

людина вчиться думати сама, вдивлятися в свою думку з позиції «що я можу дізнатися 

про себе з того, що я відчув в групі». На додаток тут міститься запрошення кожному 

учаснику взяти на себе особисту відповідальність і розвиватися активним чином. 

 Розвиток відповідальності учасників за навчальну атмосферу.                                  

Обговорення дозволяють ведучому-експерту передавати групі повідомлення або ідеї, не 

кажучи про них прямо - таким чином, щоб відчувалося, що ідеї інтегральності 

народжуються зі спільного обговорення між учасниками. 

Таким чином, в результаті роботи в колі людина вчиться розвивати правильні зв'язки в 

сім'ї і на роботі,  дотримуватися помірного споживання, набуває навичок спілкування, 

опановує механізми прийняття рішень, а головне - змінює свій підхід до життя, стаючи 

активним дослідником своєї природи і природи людських стосунків. 

Звичайно, ці чудові результати не з'являються миттєво.  Їм можуть передувати складні 

етапи, через які проходять учасники круглих столів. Наприклад, відбуваються емоційні 

підйоми і спади, іноді нападає втома від докладених зусиль. Спочатку деякі впадають в 

критику всього і вся, проявляючи таким чином захисну реакцію на відкритість і емоційний 

контакт з іншими учасниками. Як правило, подібні речі проходять із зануренням у 

методику. І ефект не змушує себе чекати. А от яким він буде і чи буде - в першу чергу 

залежить від підготовки Кола і від майстерності ведучого. 
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5 . ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ КОЛА 

● Оформлення теми 

● Вибір інтегрального складу учасників 

● Підготовка сценарію 

● Організація простору і часу 

● Послідовність роботи в Колі 

● Питання-відповіді 

Цей розділ може здатися ще більш прискіпливим і практичним. Ну що ж, це значить, що 

ми від теоретичних питань «навіщо?» і «чому?» підійшли до суто ділового рішення: «як це 

зробити?». Приклади з життя обов'язково будуть, але пізніше. А в цій частині головне - 

практичні рекомендації, які допоможуть освоїтися в Колі й інтегрувати Круглу методику у 

повсякденну реальність.  

Цей розділ необхідний, якщо ви проводите Кола на важливі суспільно-соціальні теми за 

участю запрошених гостей - від 10 учасників і більше. Корисний він буде і тим, хто 

проводить або збирається проводити навчальні заняття в школах, ВНЗ і на підприємствах. 

Якщо ж це Коло «домашнє» - скажімо, в сім'ї або в рамках робочого відділу, - то без цих 

організаційних нюансів можна обійтися. Головне - дотримуватися правил Кола. 

Отже, від теорії переходимо до реалізації. Коло за колом. 

 

Реалізація 

Щоб реалізувати Коло, потрібно зовсім небагато. Нам не обов'язковий інвентар, не 

потрібні роздаткові матеріали. Все це може навіть відволікти. Що ж потрібно? Ясна і 

приваблива тема обговорення, зацікавлені учасники, зручне місце і час, а також 

ведучий/ведучі. Сценарій з питаннями для обговорення, правила Кола та налаштування 

на об'єднання, - ось по суті все, що потрібно ведучому. А також знадобляться, стільці 

відповідно до кількості учасників. Хоча ... одного разу ми стали свідками круглих столів 

профспілкових лідерів Якутії, які сиділи в Колі на травичці. Результати перевершили всі 

очікування.  

Звичайно, ви розумієте, існують ще певні речі, які варто добре вивчити перед тим, як 

організувати своє перше Коло. Матеріали цієї глави допоможуть вам почати. Глава для 

ведучих познайомить з тонкощами цієї справи. А ще, в кінці є додаток з корисними 

вправами та іграми. Поки ж, коротко, про головне. Наші учасники групами по 7-8-10 
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чоловік сідають в Кола: можна за круглий стіл, але краще - просто на стільці обличчям 

один до одного, і починають обговорювати запропоновану тему.  

Якщо ж у вас збірна група незнайомих між собою людей, і це перша ваша зустріч з ними - 

нехай у кожному Колі буде помічник ведучого (можна назвати його модератором), який 

стежить за регламентом, за тим, щоб не відступали від теми, щоб усі дотримувалися 

правил Кола і намагалися досягти об'єднання. Модератор - майже не помітний, він - лише 

частина процесу, спочатку він керує ним, але потім поступово переходить до того, щоб 

лише незначною мірою спрямовувати його в потрібне русло. На другій і подальших 

зустрічах, коли люди засвоїли і звикли до правил, намагайтеся обходитися без 

модераторів, щоб звільнити Кола від нерівності його учасників. 

Будь-яку «круглу» зустріч, назвемо її заняття, - будь то громадський круглий стіл, Коло з 

керівниками компаній або сімейне Коло - краще починати з вправи на 

знайомство/об'єднання. Потім (особливо, якщо це перша зустріч в такому складі) - 

короткий «просвітницький» вступ про принципи і закономірності людської взаємодії і про 

мету нашої групи. Такий початок дозволить усвідомлено підійти до заняття, стане свого 

роду «ліфтом» до інтегральності. 

Потім - озвучте правила. Навіть тим, хто в Колах не вперше, ми щоразу нагадуємо їх 

(краще не у формі лекції, а через спільну вправу). А новачків - не просто знайомимо з 

правилами, а допомагаємо їм, ніби пропускаємо їх через себе. Добре зарекомендував 

себе такий спосіб: ведучий обговорює з учасниками правила комунікації - що допомагає 

нам бути почутими і зрозумілими, а що заважає. У більшості випадків учасники самі 

виходять на правила Кола, і ведучому тільки залишається зафіксувати сказане на дошці 

або фліп-чарті. Але, якщо у нас складна група, де люди зовсім не звикли слухати один 

одного, проведемо «Гру без правил» 9 . Вона дає змогу учасникам усвідомити і відчути 

необхідність правил Кола та подальшого їх дотримання. 

Звичайно, якщо ж ми говоримо про соціальний круглий стіл, тут навряд чи вдасться 

спочатку пограти в щось таке з чиновниками і громадськими діячами. Принаймні, у нас 

жодного разу не вийшло, вони надто серйозні. Але, як мінімум, ми можемо провести 

знайомство в Колі. Це непогано налаштовує на об'єднання - все-таки наше ім'я, 

вимовлене іншою людиною, нас з нею певним чином зближує. 

 

 

 

___________________________ 

9 Всі ігри поміщені в Додаток. Багато з них, напевно, вам відомі, але, як кажуть, на всякий випадок.    
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Отже, підготовка і проведення практично будь-якого Кола будуються за загальною 

схемою:  

- Вибір теми. Тема визначається колегами, спільнотою, замовником, посталою 

проблемою, ситуацією, що вимагає обговорення чи вирішення. 

- Підбір учасників. Проводиться (якщо це взагалі необхідно), залежно від теми: 

«автори» проблеми, учасники конфлікту, експерти по темі і т.п. 

- Розробка сценарію. Сценарій - основа роботи ведучого; в ньому заздалегідь 

планується проходження ланцюжка станів, по яких необхідно провести учасників. 

Цей ланцюжок формується як  питання Кола та інші необхідні моменти.Може бути 

як коротким конспектом, так і докладним текстом, - як зручніше ведучому. 

- Підготовка майданчика. Все, що пов'язано з технічною організацією: приміщення, 

необхідний час, для віртуального Кола - техніка та канали зв'язку. 

- І, власне, проведення Кола. Має хоч і гнучку, але певну структуру: 

A. Вступ: представлення ведучого, учасників, теми Кола і «дорожня карта» нашого 

заняття, 

B. Маленька гра на знайомство, вправа на об'єднання, 

C. Освітній блок і правила Кола, 

D. Обговорення запланованих питань, 

E. Узагальнення думок, 

F. Фінальне резюме, прийняття спільного рішення з питання, 

G. Обмін враженнями від роботи в Колі/Колах , 

H. Завершення Кола. 

Деталі можуть змінюватись в залежності від теми, завдань, складу учасників та форми 

проведення, але загальна схема така. А тепер, давайте докладніше пройдемося по 

кожному пункту. Поговоримо про те, як вибрати і сформулювати тему, як підготувати 

сценарій, організувати оптимальним чином простір, час і самих учасників. Окремо 

розповімо, як перетворити фізичні круглі столи у віртуальні з економією часу, грошей і 

простору при збереженні тієї ж якості взаємозв'язку і результату. І, звичайно, розберемо 

питання, які обов'язково виникають у кожного, хто починає проводити Кола. Якщо ж деякі 

ваші питання залишаться в цій книзі без відповіді - сміливо пишіть на мейл 

sekretar@vkruge.info 

 

А поки що - найважливіше! Для успіху заходу  його підготовку потрібно проводити не 

одному, а в Колі. За тими ж законами і правилами. Таке ось замкнуте Коло. 

 

mailto:sekretar@vkruge.info
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# ТЕМА 

Тема .... Формулювання привабливої теми є дуже важливим моментом, вона - центральна 

точка для обговорення і покликана надихати учасників, спонукати їх до активності. Тому її 

назва не повинна бути сухою і тим більше довгим переліком цілей і завдань. Добре 

сформульована тема надихає учасників знайти відповіді і одночасно залишає достатньо 

простору для різних думок. 

Не існує стандартних способів для визначення , - те, що надихає одну групу, може 

абсолютно не надихати іншу. Один з можливих способів догодити всім - це сформулювати 

тему, як початок захоплюючої історії. 

                            

                        Якою має бути тема Кола? Послухаємо учасників реальних Кіл: 

- Тема обговорення повинна бути виражена ясно і чітко сфокусована. 

- Тема повинна містити певний конфлікт. 

- Тема повинна створювати відчуття співпраці і залишати достатньо місця для додаткових 

думок, стосовно самої проблеми, так і її вирішення. 

- Теми і питання треба, по можливості, підбирати так, щоб вони викликали емоційний 

відгук учасників, аудиторії. Особливо це стосується Кіл з особистих тем. 

- Тема обговорення і саме обговорення повинні дозволяти всім учасникам висловити свою 

думку по темі, а також знайти рішення, яке здається їм правильним. 

- Заголовок повинен  бути таким, який концентруює на темі, але досить вільним, без 

встановлення фактів, що відображають особисту думку. Наприклад: «Як встановити межі 

в  суспільстві споживання?». Тут я констатую, що необхідно визначити ці межі. Краще 

сформулювати тему інакше: «Межі та свобода в суспільстві споживання». Тут я визначаю 

тему, як вільну, і є місце для різних думок. А якщо я хочу, щоб моя правда стала істиною 

для всіх, обговорення не вийде. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Теми Кіл можна розділити на три основні групи: 

А. Суспільно - глобальні - загальні теми, не прив'язані до конкретного інформаційного 

джерела (екологія, соціальна сфера, здоров'я, сім'я тощо).                                                                                                                                                       
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Можливий простий обмін думками та висновок у фіналі, що залежить від плану КС: 

висновок треба планувати, щоб уявляти, як запитаннями  підвести до нього учасників. 

 Б. Подієві - викликані певною подією. Мають конкретну інформаційну підставу, не 

обов'язково найсвіжішу (новина з політичного, економічного, суспільного, культурного 

життя, певне рішення, закон, нововведення , курйоз, кримінал і т.п.). 

У порівнянні з А.(суспільно – глобальні) – подієві теми викликають більший емоційний 

відгук, тому що вони конкретні і можуть стосуватися великої кількості людей. Конкретний 

випадок, подія людям ближчі і зрозуміліші, ніж абстрактні загальні проблеми. 

Можлива участь експерта по темі, учасника, очевидця обговорюваної події. 

В. Особисті - засновані на герої, ситуації в його житті, його проблемі, або – на ситуації, 

пов'язаній з групою людей (сімейний конфлікт або навпаки щастя, невдачі в особистому 

житті, проблеми з дітьми, колегами по роботі і т.п.). 

Особисті теми найбільш емоційно забарвлені, вони припускають концентрацію на герої, 

співпереживання або неприйняття його позиції. Для цього героя треба "розкрити": 

питаннями ведучого вивести його на емоційний рівень спілкування, тоді й учасники 

швидше об'єднаються навколо його ситуації. Тут потрібно бути дуже обережними, щоб 

Коло не нагадувало "пропрацювання на партзборах". Якщо хтось виносить свою проблему 

на загальне обговорення, то або ми не повинні знати, що саме ця людина присутня в Колі, 

або потрібно побудувати ТАКУ атмосферу прийняття і довіри, щоб людина відчула, що 

весь світ, як кращий друг, кинувся йому на допомогу. Питання підбираються з 

урахуванням усіх цих нюансів.10 

                                                            

                                                                  ТЕМИ - ВИНЯТКИ 

 

При неймовірній універсальності Кіл є все ж  таки теми, за які, без серйозної підготовки і 

досвіду, братися не варто. Їхнє обговорення призводить до роз'єднання людей, а не до 

об'єднання. А тема, яка роз'єднує, для Кола не підходить. Стосунки - первинні, вони 

важливіші, без об'єднання нікуди. Найчастіше - це такі теми: політика, релігія, 

міжнаціональні відносини (хоча доводилося бачити і вдалі приклади, але потрібен 

величезний досвід і високий рівень ведучого) і гроші. 

Адже ми говоримо про те, що склад учасників повинен бути інтегральним. А якщо на Коло 

з питань релігії або політики зберуться учасники з явно протилежними точками зору? Коло 

передбачає таку співпрацю, коли всі налаштовані тільки на об'єднання. 

 

-----------------------------------------------------------------------------     

  10 Детальніше про питання - у розділі Сценарій. 
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За допомогою об'єднання ми пробуємо вирішувати свої проблеми. А якщо учасники 

свідомо не хочуть цього, оскільки у них різні віри чи політичні погляди, ніякий ведучий не 

зможе налаштувати їх на об'єднання. Адже «сліпа віра» - це така територія, де безсилі 

чужі точки зору. Вона робить людину глухою. 

Грошові питання теж не мають потенціалу об'єднання. Так само, як гроші в нашому світі в 

99 % випадків розділяють, а не об'єднують. Якщо вам все ж таки доручили попрацювати 

над розробкою компенсаційної політики або попросили допомогти прийняти рішення з 

розподілу преміального фонду, у вас є два варіанти. 

Перший: зібрати всі можливі думки, різнобічність яких допоможе уникнути стереотипів, а 

потім керівник вже сам вибере найкращу.  

Другий: за допомогою колективного розуму знайти якесь особливе рішення, яке влаштує 

всіх. Цей варіант в нашій практиці траплявся вкрай рідко, але все ж траплявся , а значить, 

і ви можете спробувати. 

Отже, тема є, залишилося визначити, які нам потрібні учасники, щоб розкрити  її повною 

мірою. 

                                                                 # УЧАСНИКИ 

Для проведення Кола достатньо групи людей з 8-10 чоловік, зацікавлених в обговоренні 

та вирішенні даної проблеми, і ведучого. Ведучий заздалегідь підготує питання. 

Обговорюючи їх спільно, група знайде інтегральну відповідь на поставлене завдання. Це 

рішення, не підготовлене завчасно, воно з'явиться  через інтегральну взаємодію і 

взаємовключення  учасників. 

Менше 10 осіб збирати не рекомендується, ми можемо втратити різноманітність, 

необхідну для справжнього взаємообміну. На іншій, верхній планці, можна добре 

працювати з півсотнею людей, якщо у нас є один - два, головних ведучих  і п'ять 

модераторів кіл. А в принципі, немає підстав обмежувати верхню планку. Нещодавно ми 

були свідками того, як в Тель-Авіві громадський рух Арвут (11) проводив 100 круглих 

столів одночасно. А наш наймасштабніший досвід відбувся не так давно на стадіоні 

Ювілейний в Санкт-Петербурзі, де зібралися 1500 чоловік (150 кіл). Проводила захід 

тренінгова компанія «VKRUGE». 

У принципі, питання вибору учасників виникає, як правило, в тому випадку, коли ми 

проводимо громадські Кола або шукаємо рішення якоїсь конкретної проблеми. Тобто там, 

де для повноти вирішення, для можливості побачити всі грані проблеми нам абсолютно 

необхідний інтегральний склад учасників: представників різних верств, різного віку, 

професій, національностей і так далі, в залежності від завдання. В інших випадках ми 

працюємо з усіма зацікавленими або з тими, кого на навчання надіслав замовник.  

_______________________________________________ 

11 Порука (івр.) 
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Наприклад, якщо взяти тему освіти. Які учасники нам потрібні в Колі стосовно теми «Якою 

має бути освіта сьогодні?». У складі учасників обговорення мають бути:  

 «теоретики» - вчений, психолог, педагог, не працюючий безпосередньо у сфері освіти, 

але він має системні знання, академічну освіту, наукові праці з даної теми; 

 «експерти» - педагог, вихователь, вчитель, інструктор молодіжного клубу, викладач ВНЗ, 

які мають і знання і досвід у цій сфері; 

 «практики» - люди, які не мають спеціальних знань, але так чи інакше працюють у сфері 

освіти, плюс журналісти чи блогери, вони впливають практично на будь-яку тему; 

 «діячі місцевого рівня», що мають відношення до теми обговорення. Наприклад, керівник 

муніципального комітету, коли обговорюються соціальні теми, важливою є присутність 

представників з місць; 

 «громадські діячі» - як правило мають власну платформу з обговорюваної теми; 

 «обивателі» - кажуть про себе, про своїх дітей, які не в темі, а начебто з «середини» 

теми, тому що вона безпосередньо їх зачіпає.  
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Що важливо при виборі учасників? 

- Щоб були присутні люди з різними точками зору. 

- Щоб у людей, які беруть участь у дискусії, була своя думка з обговорюваної теми. 

- Щоб  їхня думка була  обґрунтованою (наприклад, щоб учасники обговорення мали 

досвід в галузі виховання - вчитель, учень  директор, щоб для них якась подія, пов'язана з 

даною темою, стала поворотною в житті). 

- Щоб учасники зустрічі вміли говорити, висловлювати свою думку з обговорюваної теми. 

- Важливо, щоб люди мали власні цікаві історії. 

- Дуже важливо, щоб учасники зрозуміли, що незважаючи на різний статус, всі вони 

однаково важливі, рівнозначні для кінцевого результату. 

- Обов'язковим є експерт з даного питання.  А люди зі спеціальною освітою і представники 

ЗМІ - важливі, але не обов'язкові. 

- Слід запросити молодь 18-21 років - у них інше мислення, свіжий погляд, їхні думки дуже 

важливі. 

- Одним із способів гарантувати відповідальність і зацікавленість є абсолютно 

добровільна участь в Колі / Круглому столі. Люди, які прийдуть, повинні бути там тому, що 

вони хочуть бути там. 

- Також обов'язковим для всіх учасників є розуміння того, що їх очікує. До того, як вони 

прийдуть. Очевидно, що вони не будуть знати всіх деталей обговорення, але вони можуть 

і повинні мати уявлення про можливі результати. 

Питання: А що ж нам робити з людьми, яких ми чи наш  замовник хочемо 

запросити, а вони з різних причин не поділяють наше бажання? 

Ми повинні поважати бажання всіх людей. Правдивий результат у нас вийде тільки на 

основі їхнього інтересу і внутрішнього «контракту» на участь у нашому заході. Якщо ж 

інтересу і відповідальності немає, ми тоді маємо дві можливості:  або їх якимось чином 

викликати, або залишити групу до кращих часів у спокої.  

Як ми можемо стимулювати інтерес. Наприклад, розділити потенційних учасників на дві 

групи і запланувати дві зустрічі. У першу групу відібрати бажаючих і мотивованих, в другу - 

всіх інших. Далі нам залишається тільки довіритися  силі Кола: враження першої групи 

учасників зможуть залучити і тих, що упираються. 
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Питання: Припустимо, у нас є якась спеціалізована проблема. Обов'язково, 

щоб у Колі були професіонали в цій галузі? Чи рішення знайдеться за рахунок 

колективного розуму?  

Найважливіше - розуміння інтегральної природи і взаємозв'язків всіх і всього. Всі 

проблеми, всі процеси стають прозорими, простими, коли людина починає бачити їх з 

нового, більш високого рівня. Тоді й у продавців, які сидять в Колі, раптом з'являються 

цікаві рішення - управлінські, і навіть технічні, наукові. Тому дуже важливо навчитися 

дивитися на проблему інтегрально, вчитися цього у природи. Адже у природи немає нічого 

зайвого, немає «відходів». У неї якось виходить «стовідсотковий вихід». І коли учасники 

Кола починають так само, з вищого рівня  дивитися на речі, у них виникають 

приголомшливі рішення. 

Питання: Гаразд, спеціальність, освіта учасників не так важливі. Але є якісь 

особисті якості, які можуть перешкодити (скажімо, людина любить домінувати)? 

Тобто, чи потрібно якось спеціально працювати з такими людьми?   

Спеціально, окремо працювати не потрібно. Група сама повинна включити їх в себе і 

переробити. Формат, правила Кола забезпечують всіх учасників рівними можливостями 

для самовираження, а атмосфера кола стимулює «скасування» звички тиснути і не 

слухати іншого. Так, у різних людей різна готовність включатися в Коло, різна внутрішня 

згода працювати разом, але у більшості людей вона нормальна. Махрових індивідуалістів 

небагато. До того ж, коли вони бачать, як Коло досягає результату, і як кожен учасник 

щасливий від такої роботи, заздрість і ревнощі змушують їх прийняти правила, щоб 

досягнути тих же результатів і відчуттів. 

Питання: Чи можливо намагатися вирішити проблему людини, яка не 

знаходиться в Колі? Наприклад, ми зібралися, зрозуміли її проблему, намітили 

якісь шляхи вирішення, а потім сказали: «Ось тобі рецепт. Дій по ньому і отримаєш 

хороший результат». Чи людині обов'язково брати участь, щоб самій  знайти для 

себе рішення?  

Обов'язково, якщо вона повинна це рішення реалізувати. Якщо ви просто хочете 

зрозуміти проблему, то для цього її участі не потрібно. Однак якщо  мова йде про 

вирішення проблеми, людина повинна пройти певні стани, знайти для себе план в центрі 

Кола і реалізувати його. І робить вона це вже з нового рівня, який набула в Колі. 
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# СЦЕНАРІЙ 

Сценарій грає ключову роль – допомагає провести учасників по запланованому ланцюжку 

станів. Ланцюжок вибудовується ведучим за допомогою питань. Визначаємо початкову 

точку, кінцеву мету і проміжні стани. 

І ведемо наших учасників заданим маршрутом. Але не у вигляді лекції! Тільки питаннями і 

з допомогою спільних обговорень ведучий добивається того, щоб аудиторія прийшла до 

найкращих ідей або рішень. 

Чому саме таким чином? Тому що учасники мають не просто узнати про предмет 

обговорення, вони повинні це відчути; відчуття не обманюють. Розум може привести до 

того чи іншого – я сама, буває, міняю думки по 10 разів на день. Але що таке відчуття? 

Відчуття – це враження усередині нас. Тому ми не можемо з ними сперечатися, не 

можемо не вірити. Смак залишається смаком. А те, що ми будуємо над ним – всі ці слова, 

описи – легко можна змінити. В інформаційному пересиченні ми майже не віримо 

аргументам.  

Тому всі результати повинні досягатися усередині учасників, до цього ведучий повинен їх 

привести. 

Завжди спочатку відчуття, а потім розуміння, як ми до цього дійшли. Щоб було зрозуміло, 

як ми зможемо прийти до цього знову. І таким чином ми додаємо знання до відчуття. Ось 

чому два-три питання, які порушуються в процесі обговорення, можуть краще змалювати 

суть проблеми і викликати більшу зацікавленість, ніж ствердження ведучого, навіть 

повторене десять разів. 

Добре, якщо в процесі обговорення є моменти, коли люди сміються або плачуть – тому ми 

використовуємо жарти і просимо учасників розповідати історії з життя – важливо, щоб у 

спілкуванні було менше логіки і більше емоцій. Емоції висмикують нас із звичних масок, 

статусів, посад і ролей, дозволяють працювати зі свого справжнього «Я». Тому що 

звичайно ж,  з позиції «я міністр охорони здоров'я» обговорювати питання інтегральної 

медицини, медицини майбутнього складно, статус не дозволяє. Але я знову забігаю 

наперед, тому що про роботу ведучого ми будемо говорити у подробицях пізніше. А зараз 

– про те, як розробити сценарій. Конкретні питання для обговорення в Колі залежать від 

теми і мети, але його план, сценарій підпорядковується загальній схемі, вона завжди 

однакова і дуже проста. 

Сценарій-мінімум: 

-  вступ 

-  розгляд запланованих питань 

-  підведення підсумків. 
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ВСТУП 

Робота в колі – це досить серйозна внутрішня робота. Особливо допоки в учасників 

формується навичка інтегрального спілкування. Тому вкрай важливо, як пройде вступна 

частина. Її цілі: 

- - розслабити учасників, допомогти їм скинути тягар турбот, відірватися від проблем 

на роботі і вдома; 

- - дати інформацію про те, що сьогодні буде відбуватися, про наші цілі; 

- - скептично налаштованим учасникам надати аргументи на користь роботи в Колі. 

Ну і звичайно, важливо познайомити і об'єднати людей один з одним, зробити так, щоб 

вони з самого початку були доброзичливі. 

Перш ніж говорити про тему зустрічі можна просто дати завдання учасникам: розслабтеся. 

Погляньте на всіх з посмішкою. Хай вона спочатку буде штучною, а потім спробуйте 

посміхнутися природніше, і ще природніше. Скажіть про всіх щось приємне. 

Дуже часто ми з колегами починаємо розминку в колах з вправи «Комплімент». Вона 

добре допомагає позбутись усього, що вже ми вже знаємо про людину (особливо якщо в 

Колі зустрілися люди, що негативно ставляться один до одного), вивести учасників на 

нейтральний рівень і звідти – до тепла і об'єднання. 

_______________________________________________________________________________________ 

Вправа «Комплімент» 

Уявіть, що ми не знаємо один одного. Ось сидять перед нами люди, яких ми перший раз 

бачимо. Ми поїхали кудись у відпустку, ми в прекрасному готелі на березі моря, десь в 

теплих країнах, за кордоном. І ми зустрілися за одним столом, і сидимо з келихом вина, не 

знаємо один одного, незнайомі. Так, абсолютно сторонні люди. Ніщо на нас не давить, ми 

нічого нікому не повинні. Уявили? Тепер з цього стану Олена скаже комплімент своєму 

сусідові справа, він – наступному, і так доки коло не замкнеться компліментом на адресу 

Олени. 

_______________________________________________________________________________________ 

Або ж ми можемо створити атмосферу гри, яка відразу усуне внутрішню напругу, що 

незрідка переживається учасниками Кіл вперше. Гра допомагає нам ввести навіть 

найсерйозніших учасників в «дитячий» стан. «Дитяче» ще не означає «хлоп’яцтво»: ми 

маємо на увазі під цим будь-який творчий стан, який часто спостерігаємо у дітей, 

занурених в цікаву гру. Такий стан включає позитивні очікування, готовність 

експериментувати і бути відкритим до нового. Крім того, настрій в групі буде теплішим і 

веселішим. Адже усім приємно повернутися в безхмарне дитинство, про яке ми завжди 

згадуємо з теплом, за винятком окремих випадків. 
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Приклади ігор і вправ на об'єднання ви знайдете в додатку і в розділі «Послідовність 

роботи в Колі». Там же ми детальніше поговоримо, як знайомитися і як вводити правила 

Кола. Це не вимагає якогось спеціального сценарію, вибір методів знайомства і 

обговорення правил залежить лише від аудиторії, від складу наших учасників. 

Познайомити учасників з правилами Кола і замотивувати їх дотримуватися - найголовніше 

завдання вступу. Правила – основа методики, без дотримання правил нічого не вийде – 

просто немає сенсу переходити до обговорення основних питань. Тому спочатку потрібно 

обов'язково правила проговорити, а краще - разом обговорити їх, щоб сформувалося 

загальне розуміння мети і інструментів, якими нам належить користуватися. 

Як це зробити, теж розповім в розділі «Послідовність». Там же детально поговоримо про 

завершення заняття і про те, як узагальнювати думки учасників.  

 

ПИТАННЯ 

Питання, які ведучий ставить перед учасниками, – це основа сценарію. На них спирається 

хід обговорення і від них багато в чому залежать висновки і рішення, до яких приходить 

Коло. Всі питання Кола спрямовані на створення атмосфери тепла і об'єднання під час 

обговорення і на пошук інтегральної відповіді (хоча нерідкі випадки, коли рішення або 

усвідомлення приходить вже після роботи в Колі). 

Нагадаю, що під обговоренням (розбором) маються на увазі висловлювання з кожного 

питання всіх учасників по черзі, по колу. Виходить, що обговорення кожного питання – 

один із раундів, таке міні-коло усередині Кола.  

Найчастіше ми використовуємо 3 стадії обговорення (3 міні-кола), якими учасники 

проходять за допомогою питань:  

● Початковий стан (ставлення до проблеми)  

● Основна сцена (пошук рішення) 

● Катарсис (ідеальний виправлений стан)  

 

Наприклад, якщо обговорюється майбутнє нашої освіти:  

● Навіщо ми тут зібралися? Чому тема освіти нас так хвилює? (постановка проблеми, 

особисте ставлення до неї учасників)  

● Які дисципліни необхідні для формування повноцінної особи? (курс на пошук 

рішення через загальнолюдський, інтегральний аспект) 

● Як зміниться наше суспільство, якщо в школах і ВНЗ будуть введені ці дисципліни? 

(ідеальний виправлений стан) 
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Ці стадії ви можете використовувати і в зворотному порядку, відразу починаючи з 

катарсису - ідеального, виправленого стану:  

● Що було б, якби проблема була вирішена? 

● Узагальнимо виправлений стан і з'ясуємо, що нам заважає прийти до нього? 

● Узагальнимо перешкоди і задамо питання про можливі інтегральні рішення. 

● І тоді, повернувшись до теми освіти, вийде:  

● Як ви бачите освіту в її ідеальному вигляді, якою вона має бути? Давайте помріємо. 

(Ідеальний виправлений стан). 

● Чого нам не вистачає, щоб вона була такою? (Дослідження проблеми). 

● - Що ми можемо негайно  зробити   завтра, щоб наблизитися до тієї прекрасної 

картини, яку ми всі разом намалювали на початку? (Шукаємо системні рішення, як 

нам усунути ці перешкоди і прийти до ідеального стану). 

 Часто виникає питання, яким шляхом краще йти: від загального до окремого, чи навпаки. 

 Шлях дедуктивний, від загального до окремого - обираємо переважно у  тих випадках, 

коли проблема абсолютно зрозуміла  всім, і носить загальний характер для більшої  

частини аудиторії (її не треба виявляти). Підходить для тем типу А - громадські, соціальні, 

глобальні проблеми. 

1 питання: введення в загальну проблему,   підкріплення  прикладами від учасників. 

2 питання: розширення, розвиток, вивчення проблеми, її причин і наслідків, інтегрального 

зв'язку з іншими людьми, іншими сферами життя. 

3 питання: конкретні поради з проблеми та інтегральний висновок, рішення. 

 

Приклад: Тема «Як знайти роботу мрії?» 

1 питання (міні-Коло): Розгляд  теми: Що таке робота вашої мрії? З чого вона 

складається? Наведіть приклади з вашого життя, з літератури, з розповідей знайомих. 

2 питання (міні-Коло): Дослідження проблеми: Чому роботу мрії  так складно знайти? Чому 

ця проблема існує? У чому її причина? Звідки вона виходить? 

3 питання (міні-Коло): Які є рішення проблеми? Що ж нам робити з цього приводу? Що ми 

можемо почати робити завтра вранці, щоб знайти ідеальну роботу? 

 Шлях індуктивний, від особистого до загального, - якщо проблема недостатньо 

виявлена, неоднозначна, різноманітна у проявах для різних учасників і зрізів аудиторії. 

Підходить для типів тем  Б і В - події та особисті проблеми людей. 

1 питання: відразу вводяться учасники зі своїми індивідуальними ситуаціями. 

2 питання: узагальнення проблеми. 
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3 питання: інтегральний підхід до вирішення проблеми.  

Тут даються не стільки конкретні поради, скільки передається «виправлений стан». 

Приклади тем: Інфантильний чоловік. Гіперактивна дитина. 

1 питання (міні-Коло): Де і як ви зіткнулися  з цією ситуацією? (особисті  історії людей). 

2 питання (міні-Коло): Чому такі речі відбуваються? У чому, на ваш погляд, корінь 

проблеми? 

3 питання (міні-Коло): Що ми можемо зробити, щоб цього більше не було в нашому житті?   

 

 

Додаткові запитання 

Не дивлячись на те, що в Колі всі рівні, ми, звичайно, розуміємо, що спочатку це не 

внутрішнє відчуття учасників, а лише правильна установка від ведучого. А в Коло 

приходять і сідають різні люди: чоловіки і жінки різного віку, статусів, регалій, 

віросповідань і, головне, якостей і властивостей! Тому ведучий має можливість, 

використовуючи додаткові питання, зрівняти «великих» і, навпаки, підтримати 

«маленьких». 

Розглянемо приклади. 

Завдання перше. Допомогти іменитим учасникам «реалізувати» свій статус, щоб 

вони змогли зрівнятися з усіма. 

 Багатостатусні фігури, громадські діячі, чиновники або керівники компаній важко 

сприймають постулат Кола про рівність і однакову важливість всіх. Їм складно вийти з 

свого статусу кво. І ведучий повинен допомогти їм у цьому, інакше вони будуть «тягнути 

ковдру на себе», і ми не приведемо Коло до потрібного результату. Для Кола дуже 

важливо, щоб такий учасник перестав дотримуватися  своєї такої важливої думки, 

розслабився і зміг почути інших.  

Як це зробити? Якщо ми знаємо регалії учасників або їхні історії (а ми ж підготувалися і 

знаємо) , то в потрібний момент, краще на самому початку обговорення, можемо задати 

спеціально підготовлене питання, яке спрямоване на уточнення думки учасника або 

розкриття його історії. І наше ставлення до нього, як до експерта в обговорюваному 

питанні, окреме звернення до його думки допоможе йому задовольнити потребу його у 

власній значущості, набути психологічного комфорту, і завдяки цьому вийти зі своїх 

статусів і регалій і почати працювати в колі. 

 

________________________ 

12 Приклади  інших популярних сценаріїв ви  знайдете в Додатку.  
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Іноді складається так, що у нас за столом усі десять учасників неймовірної важливості і 

значущості. І тоді ми можемо весь сценарій організувати з урахуванням цього: присвятимо 

першу частину заходу відповідям учасників на персональні питання (заготовимо їх 

заздалегідь відповідно до їхніх історій і статусів), а потім перейдемо до загальних питань в 

Колах. Для прикладу наведемо сценарій заходів в Нью-Йорку, де наші колеги 

обговорювали з жителями міста соціально-освітні проблеми і майбутнє молоді. Він досить 

детальний, але ми вирішили привести його майже повністю, щоб показати, яким може 

бути сценарій для ведучого і як спеціальні питання допомагають нашій меті. 

 

__________________________________________________________________________ 

ВСТУП І ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ:  

Ведучий: Добрий вечір усім і ласкаво просимо за круглий стіл. 

Перш за все, я б хотів подякувати власникам CarrollGardens'GreenBuilding, які сьогодні 

приймають нас. У той же час вони надихають нас зробити внесок у розвиток суспільства і 

сприяють суспільним змінам.  

Весь наш  сьогоднішній захід транслюється он-лайн, тому добрий вечір також тим, хто 

дивиться нас наживо у Мережі. У зв'язку з цим я б згадав, що цей серпень - місяць 

«Об'єднаних викладачів», ми святкуватимемо разом з вами сьогодні ввечері, а зараз 

відкриваємо обговорення по темі: «Соціально-освітні проблеми і майбутнє нашої молоді».  

Цілком очевидно, що наша молодь зустрічається з безліччю складних проблем. 

Невизначеність майбутнього, почуття відокремленості від традиційних цінностей і 

недовіра до суспільства лежать в основі жорстокої поведінки, депресії, зловживання 

різними речовинами, відсутності інтересу до освіти - все це ми спостерігаємо у молоді 

останнім часом. Статистика показує, що кожен четвертий підліток  Брукліна вигнаний зі 

школи і не може знайти роботу, щоб прогодувати себе (це необхідно, так як 25 % сімей 

живуть за межею бідності). Це залишає молоді невеликий вибір і часто призводить до 

бандитизму, вживанню наркотиків та інших видів девіантної поведінки. У Брукліні щорічно 

відбувається 21 злочин за розрахунком на кожну тисячу жителів.  

Поки це все відбувається, суспільство безпорадно спостерігає за тим, як наша система 

освіти швидко втрачає основу, а молодь і надалі продовжують виганяти зі шкіл та 

університетів. Здається, що ми ніби втрачаємо молоде покоління і їхнє майбутнє, тому 

існує величезна потреба в ефективних рішеннях.  

Як ми можемо виростити здорову і щасливу молодь? Що нам потрібно робити, щоб дати 

їй атмосферу, яка потрібна їй для реалізації свого потенціалу? І яким ми можемо уявити 

їхнє майбутнє серед сьогоднішніх проблем у суспільстві, в освіті?  
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Ведучий представляється - Пітер Браун. Сьогодні з нами в колі:  

- Рейчел Трактенбург, музикант, ведуча на радіо, активістка. 

19-річна Рейчел Трактенбург - пристрасна соціальна активістка, а також художник, 

актриса і гастролюючий музикант. В даний час Рейчел веде своє власне прогресивне 

радіо-шоу «Чиста уява» на GaryNullNetwork , в якому вона поєднує свій соціальний і 

сімейний досвід активізму, щоб обговорювати те, що відбувається в суспільстві з точки 

зору підлітків; вона використовує свою популярність для натхнення до соціальних змін. 

 - Джейсон Харріс, Організатор спільноти «OpenSpacesDialog», вихователь молоді.  

У минулому вчитель початкової школи, Джейсон Харріс - активний організатор 

співтовариства і наставник для дітей та підлітків, що знаходяться в скрутному становищі. 

Джейсон родом з Массачусетса, але переїхав в Нью-Йорк, щоб ближче працювати з 

молодими людьми, які вийшли на вулиці, беручи участь минулого року у  русі « 

OccupyWallStreet » («Окупуй Уолл стріт»). Джейсон зосередився на об'єднанні багатьох 

людей, які вимагають соціальних змін, і він заснував співтовариство «OpenSpacesDialog» 

(Діалог відкритих просторів) на Facebook, щоб сприяти дискусіям і заохочувати 

кооперацію з найрізноманітніших соціальних проблем та проблем спільноти.  

- Пітер Шин, Школа Уолдорф Прінстона.  

Пітер Шин - провісник тенденцій в освіті і експерт в SpacialDynamics. Містер Шин закінчив 

Школу Емерсон Уолдорф в Англії і зараз навчається в Школі Уолдорф Прінстона з 2004 

року. Пітер зосереджений на розвитку такого середовища навчання, яке б сприяло 

повному розвитку фізичного, розумового і емоційного потенціалу дитини. Він батько трьох 

дітей 6, 9 і 11 років. 

 - Сенді Лоуренс, мати трьох дітей, член батьківського комітету. Сенді Лоуренс - мати 

дітей 8, 12 і 15 років. Вона живе на Клінтон Хілл. Сенді - арт-директор, яка використовує 

свої творчі здібності, щоб допомагати організовувати навчання, підготовку до тестів та 

літні табори для тих сімей в окрузі, які не можуть завжди отримувати ці послуги. Як 

активний прихильник більш відчутного внеску в суспільство, Сенді показує приклад 

ініціативного члена  батьківських комітетів усіх трьох шкіл, в які ходять її діти.   

- Марк Берелехіс, Спільна відповідальність (MutualResponsibility).  

Марк Берелехіс - професійний перекладач, який працює з дипломатами з ООН і 

міжнародним бізнес-співтовариством. Він регулярно бере участь у конференціях з освіти, 

перекладах і відредагував кілька книг з виховання та освіти. Один із засновників мережі 

Спільної відповідальності, Марк старанно працює над розвитком навчальних програм по 

темі, як жити в суспільстві, в якому ми стаємо все більше залежними один від одного.   
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- Д.С.Віто, один із засновників і виконавчий директор LAMP (Проект «Дізнатися про 
медіа», ПУОМ). 

 Д.С.Віто – співзасновник LAMP (Проект «Дізнатися про мультимедіа») в 2007 разом з 
директором по навчанню Доктором Катериною Фрай. З того часу, LAMP навчив 
грамотності в галузі медіа більше 1000 представників молоді, батьків і викладачів, 
забезпечуючи устаткуванням і посередниками безпосередньо співтовариства, що 
потребують цих послуг. Містер Віто працював як організатор співтовариства багато років 
до LAMP: у  Peacecorps в Малі, керуючи кампаніями для кандидатів на місце Консула 
міста, місця в Державному Сенаті, на місце президента. Він також провів 8 років як голова 
Комітету зі Служб Молоді і Освіти в Шостій Раді Брукліна. 

 

ЧАСТИНА 1. ОБГОВОРЕННЯ ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ  

 

ПИТАННЯ 1: Батько Сенді Лоуренс  

Ваші діти ходять як в приватні, так і в державні школи. Також ви працюєте в батьківському 

комітеті і допомагаєте дітям проводити час якісно. Яке ваше найбільше занепокоєння про 

ваших дітей, коли вони в школі і за її межами? І, на ваш погляд, що сьогодні утримує 

підлітка від наркотиків, жорстокості або втрати інтересу до майбутнього? 

 

ПИТАННЯ 2: Рейчел Трактенбург  

Ви популярна виконавиця і ведете своє власне радіо-шоу, аудиторію якого складають як 

літні, так і молоді. Ви часто обговорюєте соціальні проблеми. І ви тісно спілкуєтеся з 

молодим поколінням. Скажіть, як, по-вашому, підлітки дивляться на суспільство сьогодні і 

яке їхнє бачення майбутнього?  

 

ПИТАННЯ 3: Джейсон Харріс 

 Джейсон, як вчитель і наставник молоді ви провели багато часу серед дітей і важких 

підлітків. У ці дні ви зустрічаєте багато підлітків, яких надихнули недавні вимоги суспільних 

змін. Чому, як ви думаєте, так багато молодих людей, що мають різну соціально-

економічну основу, прямує на вулиці? Що ж це спонукає підлітків шукати змін? 

 

ПИТАННЯ 4: Пітер Шин  

Пітер, ви працюєте в освіті Уолдорф, яка пропонує досвід, що дуже відрізняється від 

традиційної державної освіти. Одна з речей, на яких ви акцентуєте увагу, – це допомога 

кожній дитині реалізувати свій унікальний потенціал. Як ми можемо сприяти тому, щоб 

молодь реалізовувала цей потенціал так, щоб благо отримувало все суспільство в 

цілому? 

 

 

ПИТАННЯ 5: Представник Спільної Відповідальності Марк Берелехіс 

Марку, ви пов'язані з розвитком інноваційних освітніх програм, які ви також застосовуєте зі 

своїми дітьми, яких ви навчаєте вдома. Виходячи з вашої всебічної роботи в мережі 

Спільної Відповідальності, як ви бачите роль освіти у сьогоднішньому світі, що швидко 

інтегрується? І яке місце в його формуванні займає суспільство? 
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ПИТАННЯ 6: Д.С. Віто, голова LAMP (Проект «Дізнатися про медіа»), організатор 

співтовариства, радник молоді  

Д.С.Віто, ваш проект «Дізнатися про медіа» проводить в життя програми медіа-

грамотності з метою зробити як батьків підлітків, так і викладачів більш обізнаними і 

розбірливими в галузі медіа. Як нам підходити до створення і використання медіа, щоб 

заохочувати як підлітків, так і дорослих бути соціально орієнтованими і відповідальними 

членами суспільства?  

Подякувати учасникам круглого столу, що висловилися.  

На цьому етапі ми б хотіли почути нашу аудиторію. Якщо у когось є питання, яке ви хотіли 

б підняти, коментар, який хотіли б додати, будь ласка, підніміть руку, і вам дадуть 

мікрофон. Питання, коментарі із залу. 

 

ЧАСТИНА 2. УВЕДЕННЯ ДО КІЛ ДЛЯ ВСІЄЇ АУДИТОРІЇ:  

Тепер ми візьмемося до спільної роботи і до спільного пошуку рішень.  

Формування столів по 8-10 чоловік за кожним.  

Уведення для аудиторії правил обговорення за круглим столом.  

Кожен стіл повинен мати ведучого, який спрямовуватиме обговорення, – прохання підняти руку 

модератора в кожному колі. 

 

ЧАСТИНА 3. ПИТАННЯ ДЛЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ АУДИТОРІЇ:  

1. Які дві цінності мають бути властиві нашому соціальному і освітньому середовищу, 

щоб вести молодь до світлого майбутнього?  

2. Що я повинен змусити себе робити із завтрашнього дня, щоб допомогти моєму 

співтовариству або суспільству сповідувати цим цінностям?  

 

Завершальна частина  

Ведучий тактовно закругляє всіх.  

Ми б хотіли почути враження від учасників круглого столу: менше про те, що 

обговорювалося за столом, але більше про саме відчуття від події (передавати мікрофон 

по столах, дозволити гостям говорити).  

Гра: опишіть враження від заходу в 1-2 словах. Передавати мікрофон по колу. 

 Подякувати, розповісти про наступні заходи. Завершуюча музика і хоровод. 

__________________________________________________________________ 
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Завдання друге. Підтримати боязкого, скромного.           

Це як мистецтво бесіди - ми даємо зворотний зв'язок, щоб людина зрозуміла: ми його 

чуємо, нам важлива і цікава його думка, ми йому співчуваємо, з нами він в безпеці.  

Завдання третє. Допомогти людині точніше висловити свою думку. 

Це зрозуміло. Інколи людині, щоб висловити думку, потрібне уточнююче питання.  

Завдання останнє. Повернути в коло втомленого учасника, що занудьгував.     

Завдання останнє не у міру важливості, а за частотою реалізації – така проблема в Колі 

зустрічається досить рідко. Але я все ж повинна про неї згадати. 

Звичайно, додаткові питання не завжди вдається передбачити в сценарії. Детальні 

рекомендації про те, як стежити за динамікою обговорення в Колі та її підтримувати, ми 

помістили в спеціальний розділ для ведучих. Зрозуміло, важливо набути досвіду. Але 

важливіше, на мій погляд, чуйність ведучого до учасників, його здатність до інтеграції.  

                               

 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ: 

- Питання по можливості повинні вести до історії, прикладу і особистого досвіду учасника: 

історії завжди цікаві і емоційно дієві (як ви зіткнулися з цією проблемою? який випадок 

став причиною...? що вплинуло на вас в схожій ситуації?)  

- Питання мають бути не дуже загальними і не дуже приватними. Не дуже загальними, 

щоб не піти у філософію і не залишитися без практичних рішень. Коло - це не дискусійний 

клуб, це практичний інструмент. Не дуже  приватними - щоб всі учасники кола могли 

співвіднести себе з обговорюваною проблемою, щоб для всіх без винятку була 

можливість доторкнутися до неї, зрозуміти і розібратися.  

- Питання повинні «провокувати» на відвертість, оскільки відверті відповіді допомагають 

розкритися учасникам і формують необхідне емоційне поле.  

- Питання не повинні провокувати негатив. Не можна дозволяти учасникам копатися в 

проблемах. Потрібно допомогти їм піднятися над проблемами і зверху побачити рішення. 

Тобто ведучий веде Коло від проблем і негативу до позитиву і щастя.  

- Якщо намічена резюмуюча ідея, питання повинні вести до неї, щоб з відповідей витікав 

висновок. Хоча відповіді можуть не лише його підтверджувати, але і спростовувати, нам 

важливі будь-які точки зору.  
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- Питання можуть корегуватися по ходу відповідей учасників/героїв - для посилення тепла, 

об'єднання, у разі, коли відповіді зависли на «побутовому» рівні і учасники не можуть 

піднятися до бажаного висновку. 

 - Ведучий уважно стежить за відповідями і фіксує їх, щоб відобразити їх в підсумковому 

резюме і при необхідності враховувати при наступних питаннях.  

_________________________________________________________________ 

Ми наближаємося власне до послідовності проведення Кола, але, перш, ніж почати, варто 

ще зупинитися на виборі і облаштуванні простору – адже те, що нас оточує, 

безпосередньо впливає на учасників і отже на результат нашої роботи. І декілька слів 

скажемо про керування часом. 

 

# ПРОСТІР І ЧАС 

«Важливо захистити групу від зовнішніх відволікаючих чинників і перешкод. Потрібно 

також враховувати і якийсь духовний аспект такої форми навчання: кожна група — 

«священне місце», в якому розширюється наша свідомість і ми ближче, ніж в 

повсякденності, стикаємося з таємницями життя», - пише в своїй книзі «Психологічні 

принципи навчання дорослих» Клаус Фопель. Підтверджую, це дуже важливо. Давайте 

поглянемо, як це зробити в плані організації приміщення.  

Простір 

Простір для роботи – дуже важлива складова. При цьому воно не обов'язково має бути 

технічно досконалим або елегантним. Набагато суттєвішим чинником є комфорт. Нам 

знадобиться чимала кімната для того, щоб умістилися всі учасники і між Колами (якщо їх 

декілька) залишалося досить місця для зручного пересування. Столи і дошки, як я 

говорила, не лише не потрібні, вони можуть навіть заважати. Стільці, які можна легко 

рухати, - ось те, що необхідно. Тому потурбуємося про те, щоб вони були досить легкими і 

мобільними, без товстих ніжок і чавунних набалдашників, як в старих готелях. До речі, про 

готелі. Великі готелі — не ідеальне місце, в них людина себе відчуває досить звично і 

менше відкрита новому. Наші кращі заняття проходили в найпростіших місцях: на лісових 

галявинах, на відкритому повітрі в передгір'ях Саян, шкільних класах, бібліотеках. Якщо 

ми хочемо змінити мислення і поведінку людини, ми дуже допоможемо, якщо помістимо 

його в новий простір, де пануватиме атмосфера гри. Але звичайно, більшість кіл ми 

провели в конференц-залах готелів і офісів. Ще один важливий момент: якщо у вас 

тривалий захід, усередині якого передбачаються перерви, перевагу слід надати такому 

місцю, яке дозволить учасникам вийти на природу, щоб відпочити.  
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Отже, розміщення, залежить від ваших планів, – це або декілька (по кількості учасників) 

кіл з 10 стільців або одне велике загальне коло. У кімнаті бажано мати велику білу стіну 

без вікон, дверей і картин: має бути можливість показати щось на ній або прикріпити 

аркуш паперу за допомогою клеючої стрічки. 

__________________________________________________________________  

Клаус Фопель:  

Має значення те, як розставлені стільці. Коли учасники сидять за столами, атмосфера в 

кімнаті зовсім інша, ніж у тому випадку, коли вони сидять по колу і можуть бачити один 

одного. Для невеликого семінару краще всього розставити стільці по колу. Це єдина 

геометрична фігура, яка не передбачає ієрархії. Всі бачать один одного, немає столів, за 

якими можна сховатися. Будь-який фізичний бар'єр збільшує психологічну дистанцію і 

порушує комунікацію.  

Модель «Кола». Це єдина модель, що дозволяє всім бачити всіх і інтегруюча ведучого в 

групу. Коло — перш за все символ автономії кожного учасника. Він дає зрозуміти, що всі 

заслуговують на однакову міру уваги, мають однакове право говорити, і кожен 

самостійний і унікальний. Це найстаріша форма групової зустрічі і в той же час — краща 

форма, що відповідає нашому уявленню про динамічне навчання. Кожного видно 

повністю, немає жодних бар'єрів. Вільне місце в середині кола можна використовувати 

для різних дій: ролевих ігор, демонстрацій і тому подібне. Коло — краща вихідна позиція 

для всіляких видів рухової активності — роботи з партнером, утворення робочих груп. 

Коло ніби запрошує учасників відкритися, поговорити один з одним і обговорити ідеї. 

Відбувається справжня багатостороння комунікація. 

___________________________________________________________________________  

Якщо ми проводимо поєднаний фізично-віртуальний формат кіл, то, звичайно, 

приміщення ми виберемо з хорошим інтернет-з'єднанням (краще дротовим) і необхідною 

технікою для трансляції (камери HD, мікрофони, комп'ютери, проектор).  

Важливіше, ніж місце проведення і обстановка, атмосфера в приміщенні. Там має бути 

досить природного світла, повітря і мало шумів. Потурбуйтеся, будь ласка, і про 

комфортну температуру для учасників - звичайно це 22-23 градуси С. Трохи більше або 

менше – і наші учасники вже думають не про тему і мету обговорення, а про те, коли це 

все завершиться. А при нестачі повітря – ще і відчайдушно позіхають, заражаючи один 

одного.  
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Час 

Час, необхідний для проведення Кола, залежить від теми і очікуваних результатів. Для 

вирішення складного завдання можна проводити поступеневе послідовне обговорення за 

вузівським регламентом: 90 хвилин, перерва 15 хвилин, 90 хвилин. Коло — це особливий 

психологічний простір, де нас підстерігають свої небезпеки. Може вичерпатися енергія 

групи, виявитися депресивний настрій або агресія. Дуже важливо допомогти учасникам 

помітити і здолати ці проблеми. Тут потрібно розуміти, що якщо ви не вийшли з 

регламенту, а ваші учасники вже втомилися, – швидше за все, ви не добилися об'єднання. 

Тому важливо мати в своєму розпорядженні великий арсенал прийомів для об'єднання 

людей. А ось прийоми для активації уваги, якщо все робити правильно, вам не будуть 

потрібні: у правильному Колі енергії навіть більше, ніж ми можемо використовувати. Якщо 

для учасників це перше Коло, то хай тривалість обговорення не перевищує 90-120 хвилин. 

Робити менше – неефективно. Не менше півгодини у нас піде на ввідну частину і 

введення правил Кола, годину на обговорення трьох питань, і ще хвилин двадцять нам 

потрібно буде виділити на резюмування підсумків зустрічі і обов'язкову частину - обмін 

враженнями в кінці обговорення. Важливішим, ніж тривалість роботи, є її «цілісність». 

Коло не працюватиме, якщо увага учасників буде відвернута на щось інше. Це означає, 

що треба виключити заглядання в наше приміщення, сторонні шуми і відволікаючі події. 

Іншим необхідним елементом є безперервність процесу: учасникам не варто кидати Коло, 

поки йде обговорення, і приєднуватися до нього, якщо всі вже розпочали. Це дуже 

важливо. Коло не може перериватися іншими елементами або презентаціями. Вони 

можуть бути до або після заходу, але ніяк не в середині.  

 

 

#ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ В КОЛІ 

З попередніх сторінок могло здатися, що Коло - справа клопітна. Але це лише здається. Я 

описую всі етапи підготовки і проведення так детально, щоб в тих, хто вирішить 

спробувати метод, була максимальна ясність. І якщо від великої кількості інформації у вас 

є враження складності цієї справи, то не лякайтеся, враження оманливе. Складно 

багатьом спочатку дається об'єднання, а саме Коло - це досить просто: початок, середина 

і кінець. Все, що потрібно від учасників, це йти за ведучим, не забуваючи правила Кола.  

Отже, всього три великі етапи: ведучий проводить вступну частину, задає напрям розмові 

за допомогою основних і уточнюючих питань і «закругляє» зустріч підведенням підсумків і 

обміном враженнями від проведеного заходу. 

Від ведучого залежить багато що, тому йому дуже важливо бути в стані єдності й 

інтегральності. Для цього є попередні вправи - наприклад, міні-Коло з колегами по 

налаштуванню на об'єднання. І добре, коли серед учасників заходу у нього є один-два 

помічники, що теж піднімають учасників на рівень інтегральності. Проте я знову забігаю 
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наперед: про роль і завдання ведучого буде спеціальний розділ. Але і в цій частині йому 

відводиться багато місця, оскільки саме він відповідає за послідовність роботи в Колі.  

Давайте я нагадаю послідовність роботи в Колі і пройдемо по кожному пункту детально.  

1. Вітання: представлення ведучого, учасників (якщо необхідно), теми круглого столу і 

дорожня карта зустрічі.  

2. Маленька гра на знайомство (якщо учасники не знайомі), вправа на об'єднання.  

3. Введення правил Кола.  

4. Обговорення запланованих питань. 

5. Узагальнення думок.  

6. Фінальне резюме, ухвалення загального рішення з питання.  

7. Обмін враженнями від  роботи в Колі/Колах і побажаннями на майбутнє. 

8. Завершення Кола. 

 

1. Вітання.  

- Початок Кола - цілком за ведучим. Що повинне включати вітання? 

- Привітатися з учасниками і аудиторією, представитися.  

- Подякувати за участь в цьому вагомому суспільному заході.  

- Озвучити мету Кола (для чого зібралися)?  

- Окреслити дорожню карту: як ми сьогодні працюватимемо? 

- Надати аргументи на користь участі в Колі.  

- Представити учасників Кола.  

 

Представлення ведучого, тема і дорожня карта. 

"Привіт, я Юлія, ведуча", - цього замало. Захоплюватися не варто, щоб неабияка доля 

ведучого не перетворилася на тему заходу, але сказати декілька слів про себе треба, 

особливо якщо вас тут бачать вперше. Ім'я/звідки/освіта/професія - зазвичай цього 

достатньо. Можуть бути нюанси залежно від теми Кола. Скажімо, якщо обговорюється 

родинне питання, ведучий може коротко розповісти, як у нього з цією справою - сімейний, 

самотній, чи є діти і тому подібне.  
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Приклад:  

«Здрастуйте, мене звуть Юлія, я викладач Московського Державного Університету, Президент 

освітнього порталу Hr-академія, експерт порталу Krugi.tv, бізнес-тренер і тренер з підготовки 

ведучих Кіл.  

Сьогодні я ведуча нашого круглого столу. Пропоную відразу називати його Коло, оскільки наші 

Кола значно відрізняються від того, що в світі прийнято називати «круглим столом». Коло – це 

особлива нова форма спілкування, унікальна методика, що дозволяє знаходити несподівані 

рішення найскладніших питань. Робота в Колі грунтується на понятті «колективний розум». 

І сьогоднішня наша тема - “Ідеальний начальник”. Сердечно вдячна вам, любі учасники, за те, що 

ви прийняли наше запрошення на такий значимий круглий стіл! Наша з вами мета сьогодні - 

знайти рішення, який же він, цей ідеальний керівник. І чому всім нам до цього стану всього 

півкроку».  

 

Після цього ведучий дає учасникам уявлення про те, чого слід чекати від роботи в Колі, які 

його можливості, в чому особливості стилю роботи і переваги перед іншими формами 

обговорення і/або навчання. Цей матеріал приведений на початку глави, після правил 

Кола.  

Потім ведучий коротко розповідає про свою роль: «Не дивлячись на те, що управління 

людьми – це моя спеціальність, сьогодні я просто веду Кола. А ведучий є фахівцем зі 

створення інтегрального з'єднання, а не з проблеми, що вирішується в Колі. Моє завдання 

- спрямовувати обговорення, ставлячи питання учасникам, і стежити за виконанням 

правил. Також після кожного питання і в кінці зустрічі я підводитиму підсумки, що 

включатимуть всі ваші думки».  

Якщо замовником Кіл є організація, вставимо пару слів про її цілі, для чого нас попросили 

провести Кола, до яких результатів ми повинні прийти в кінці заходу. Але про це ведучі 

зазвичай пам'ятають. А ось сказати про те, як тема пов'язана з інтересами самих 

учасників, яку користь вони зможуть отримати, частенько забувають. Ну і самі розумієте, з 

яким натхненням далі працюють учасники Кола на цілі роботодавця. Особливо якщо нас 

запросили допомогти вибратися із застарілих конфліктів, що накопичилися. Отже ведучий 

на самому початку обов'язково повинен навести переконливі аргументи на користь участі 

в заході, а в середовищі скептиків - хоч би створити інтригу, сказавши про те, що в 

учасників буде можливість по-новому подивитися на звичні речі, що кожен знайде для 

себе грань, що його цікавить… (Ну а хто не знайде, той все одно буде сприйнятливіший 

- хоча б із цікавості до нової форми роботи). Далі знову ж таки важливо не забути 

виголосити надихаючу фразу про налаштування на хорошу спільну роботу і озвучити 

надію на активну участь кожного і перейти до представлення учасників. 
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Представлення учасників.  

Тут все залежить від формату Кола. Якщо це суспільний круглий стіл (як фізичний, так і 

віртуальний), тобто у нас передбачаються глядачі, - учасників представляє ведучий. За 

тією ж схемою: він коротко говорить про людину і як та пов'язана з обговорюваною 

проблемою.  

В решті випадків далі ми переходимо до знайомства учасників між собою, якщо вони 

незнайомі, або до вправи на об'єднання, якщо більшість учасників знають один одного.  

У ведучого є дві можливості представити учасників: назвати їхні імена, статуси і дати 

якусь цікаву інформацію про них самостійно або передати їм самим таку можливість. 

Ведучий може попросити сказати учасників по колу: «Друзі, розкажіть, будь ласка, нам в 

декількох словах про себе – ваше ім'я, професія і чому ви вирішили взяти участь в цьому 

заході". І хай сам же перший відповість для прикладу: "Я Юлія ... (про себе)..., і я тут тому, 

що глибоко переконана, що створення «круглих» громадських майданчиків для обміну 

думками необхідно для суспільних змін».  

 

2. Гра на знайомство або об'єднання.  

На початку громадського круглого столу зі статусними учасниками ігри практично не 

проводяться - професори, чиновники, топ менеджери грати не люблять. Максимум, ми 

допоможемо їм познайомитися один з одним і задамо якесь питання на розминку, головна 

мета якого - «витягнути» учасників зі своїх посад і статусів, змусити їх зняти звичні маски. 

Задіяти лімбічний мозок, перемкнувши їх з логіки на відчуття та емоції. Але взагалі в ідеалі 

гра на об'єднання потрібна в будь-якій аудиторії, і громадській, і «внутрішній». Це 

відмінний і дуже необхідний початок Кола, адже питання вирішуються лише в об'єднанні, в 

бажанні скласти всі думки в одне багатогранне, інтегральне, а не відстоювати своє.  

Отже, нам треба «звільнити» учасників від рамок звичних статусів. Тому перше питання 

повинне бути звернене до живого особистого досвіду учасників, до того, що їх по-людськи 

зачіпає. Наприклад: Як це [подія] торкнулося вас?  

Якщо ж ми проводимо Кола зі студентами, з сімейними парами або співробітниками 

компанії, доречно почати Коло з ігор, присвячених знайомству ведучого з учасниками, 

учасників один з одним, вправ на розслаблення і об'єднання. Повний список ігор, які 

подобаються мені і моїм колегам по Колам, ви знайдете в Додатку. 
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3. Введення правил Кола 

Правила можуть вводитися по-різному залежно від того, з ким ми проводимо Коло, яка 

його мета, перший раз ми бачимо цих учасників або у них вже є досвід. Але повторювати і 

обговорювати правила треба завжди, навіть якщо це десяте заняття з тією ж аудиторією. 

Просто з новачками ведучий максимально детально проговорить кожне правило, а з 

учасниками досвідченими – освіжить, коротко нагадає правила, зробивши акцент на тих, 

які приймаються найскладніше. І введе учасників в стан усвідомленого виконання правил:  

«Ми сидимо всі разом, я нікого не критикую, навіть внутрішньо. Я намагаюся чути думку 

кожного як абсолютно вірну. Чим більшою дурістю вона мені здається, тим більше 

правильною  я її вважаю. А потім я видаю свою думку. Таким чином:  

- У Колі є місце для БУДЬ-ЯКОЇ думки, тут всі рівні і однаково важливі;  

- Ми налаштовуємося не на згоду з чужою думкою, а на взаєморозуміння;  

- Відповідаємо на питання ведучого коротко, в рамках хвилини на людину.  

- Пам'ятаємо, що ми прямо тут і зараз створюємо щось разом, збираємо цей пазл, 

додаючи свою думку до думки один одного.  

Тобто я з одного боку вбираю всіх інших, а з іншого боку - видаю свою точку зору. Та всі 

інші так само поступають стосовно мене. І так починає у нас в Колі працювати особлива 

сила, колективний розум. Давайте тепер обміняємося думками про те, чому нам так 

важливо дотримувати правила «Кожен слухає кожного і приймає його думку як свою». 

Коротко, два-три речення, будь ласка».  

Через 5-10 хвилин ми отримуємо групу, готову свідомо дотримуватись цього правила. 
Якщо ж це перший круглий стіл з даним складом учасників, перед введенням правил буде 

потрібна міні-лекція: що це за форма взаємодії, чому пропонується саме вона, до чого 

учасникам потрібно прагнути прийти в процесі обговорення, які вони отримають вигоди. 

Той, що потім вже веде, озвучує і пояснює основні правила роботи в Колі. 

Тобто, і в тому і в іншому випадку, введенню правил ми приділимо значний час: для нової 

навчальної групи - не менше 20 хвилин, для громадського круглого столу і вже знайомих 

груп - не менше 10. Адже, як ми пам'ятаємо, правила Кола – це основа основ, без їхнього 

дотримання прийти до інтегрального рішення не вийде. Скажу по секрету, якщо правильно 

побудував і об'єднав учасників довкола теми і правил, ведучий вже зробив 80% роботи. А 

зараз давайте уявимо, що наших учасників ми бачимо вперше. І розберемо два варіанти 

введення правил Кола: в навчальній групі і за громадським круглим столом.  

 

 

 



 

51 

 

Коло в навчальних цілях 

Учасників не відразу садять в Кола. Спочатку знайомимося, граємо, пояснюємо якусь 

маленьку тему, разом дивимося якийсь відео-матеріал і так далі. З цього виникає 

необхідність в Колах обговорити питання, що народилися. І означає, прийшла пора ввести 

учасників в правила Кола.  

1. Рівність і важливість.  

 

У Колі немає більш менш важливих. Всі рівні і дуже важливі.  

В обговоренні всі прагнуть бути рівними один одному, не пригнічуючи званнями, посадами 

і таке інше; не допускається дискримінація за статевими, віковими та іншими ознаками; ми 

всі сідаємо за стіл як чистий аркуш: нема «великих» і «маленьких», тут і зараз всі рівні. 

 

2. Лише одна тема.  

Ми разом обговорюємо якусь одну, раніше вибрану загальну тему. Ми уважні до питань 

ведучого і не відходимо від питання, від теми в бік. 

3. Важливо, щоб сказав кожний.  

 

Таким чином, всі додають до загального рішення. Виражаючи свою точку зору, поєднуючи 

її з точкою зору інших, кожний збагачується, починає краще чути і розуміти не тільки їх, 

але й себе. Якщо ж хтось відмовчується, він ніби не докладає до загальної страви 

необхідну складову частку .  

 

4. Важливо чути і слухати інших. 

Ми говоримо по черзі, не перебиваючи один одного; ми уважно слухаємо того, хто зараз 

говорить, намагаючись відчути його, зрозуміти, злитися з його думкою. І так всі відносно 

кожного. Насмілюсь стверджувати, що це найважливіше правило КС.  

 

5. Відсутність суперечок, критики та оцінок. 

  

Ми ніколи не сперечаємося, повністю приймаємо чужу точку зору, якою б вона абсурдною 

не здавалась, і додаємо до неї свою. Нема правильних або неправильних  думок. Всі наші 

думки мають право на існування, все зараховується. Не відкидаючи думку іншого, а 

доповнюючи один одного, ми отримуємо новий погляд на проблему очима всіх. 

Ми не висловлюємося відносно думок інших учасників або, тим паче, їх самих (не 

додаємо, не віднімаємо),  а тільки відповідаємо на питання ведучого.  

Цього правила важливо дотримуватися, щоб, з одного боку, критичним зауваженням не 

поранити і не відштовхнути людину, яка публічно наважилась розкрити своє серце, а з 

іншого – своєю похвалою не виділити когось з рівного ряду учасників. Одним словом, 

оцінкам немає місця за круглим столом, навіть внутрішнім! 
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6. Відсутність діалогів і питань один до одного. 

 

Так, ми не влаштовуємо діалогів і не задаємо один одному питання – це руйнує  Коло. 

Хорда, яка виникла, немов розриває його на дві частини. Не підтримуються також слова 

«згоден з…», «мені подобається, що сказав…», «підтримую…» стосовно інших учасників. 

Виділяючи когось таким чином, ми порушуємо принцип рівності і ділимо коло на окремі 

пари або міні-групи. Кожен учасник повинен говорити, не звертаючись персонально до 

когось, а ніби у «центр Кола». 

 

7. Піднімаємося над відторгненням і роздратуванням. 

 

Ми повинні намагатися долати незгоду один з одним, подивившись на питання очима всіх. 

Якщо між нами виникає відторгнення, непорозуміння, незгода – намагаємося подолати їх 

спільними зусиллями, підводячись над тим, що нас розділяє, до того, що нас об’єднує. 

Вчимося поступатися один одному. Радіємо таким моментам, як можливостям для 

спільного просування і зростання. 

 

8. Уникаємо лозунгів і кліше, тримаємо курс на відвертість. 

 

Необхідно говорити тільки те, що сама людина відчуває або думає, не посилаючись на 
чужі авторитетні думки, не цитуючи класиків. Коло працює тоді, коли учасники 
максимально відверті та щирі. 
 
 

9. Приймаємо рішення колективно. 

 

Ми намагаємося приймати рішення тільки одноголосно, із загальної точки 

взаєморозуміння та єдності. Вона народжується до кінця бесіди (або серії бесід), коли 

особисті думки кожного поєднуються в колективну думку. Тут важливий постулат про 

несуперечливість суперечливого. Так як суперечливим дещо здається нам таким тільки в 

нашій маленькій свідомості. А в природі нічого такого, що протирічить одне одному, нема, 

все інтегрально уживається і відмінно доповнює одне одного. 

 

 

10. Ставимо перед собою піднесену й благородну мету: сформувати загальне поле 

любові, участі, піклування, тепла. 

Кожний, промовляючи слова, слухаючи, співчуваючи, в першу чергу прагне саме до цього. 

Пріоритет не в тому, щоб добитися конкретного результату обговорення або рішення, а в 

об'єднанні.  Тому що тільки з нього приходять найкращі результати і рішення.  

Запишемо їх на дошці або включимо слайд. І запропонуємо кожному з учасників вже за 

правилами Кола, по черзі, сказати, яке правило йому уявляється найбільш важливим для 

спільної роботи і, головне, чому.  
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Введення правил для суспільного круглого столу. 

Учасникам, що прийшли на круглий стіл із соціальних тем, буде складно сприйняти 

відразу всі десять правил. Тому скоротимо наш список наполовину, узагальнивши і 

сформулювавши так, щоб не порушити методику. І тоді, після вітання, знайомства з 

учасниками, введення в тему і озвучування мети нашої зустрічі, ведучий скаже приблизно 

так: 

«І щоб все у нас сьогодні вийшло, ми в процесі обговорення будемо з вами чітко 

дотримуватися методики обговорення в Колі. Тому, що лише вона дозволить нам 

«включити» колективний розум і вийти на рішення зовсім іншого рівня. Всі правила 

зводяться до трьох базових принципів:  

- - Моя думка дуже важлива для всіх 
- - Думки всіх дуже важливі для мене 
- - Між ними немає жодних протиріч, їх усі ми складаємо в загальну скарбничку. 
-  

А тепер назву ці п'ять правил.  

 

1. Рівність і важливість. У нашому Колі немає більш чи менш важливих. Усі рівні і дуже 

важливі. Думка кожного учасника має рівне значення, не дивлячись на відмінності в 

професійних навичках, знаннях, соціальному стані.  

2. Важливо слухати і чути інших. Ми говоримо по черзі, не перебиваючи один одного; ми 

уважно слухаємо того, хто зараз говорить, намагаючись відчути його, зрозуміти, злитися з 

його думкою. І так всі відносно кожного. Це найважливіше правило круглого столу. 

 3. Відсутність суперечок, оцінок і критики (навіть внутрішньої). У Колі не критикують і не 

сперечаються, а лише додають. Учасники не висловлюються відносно думок інших 

учасників, а лише відповідають на питання ведучого. Не критикуючи, а доповнюючи один 

одного, учасники отримують новий погляд на проблему очима всіх.  

4. Важливо, щоб сказав кожен. Таким чином, всі ―додають‖ в загальне рішення. 

Висловлюючи свою точку зору, об'єднуючи її з точкою зору останніх, кожен збагачується, 

починає краще чути і розуміти не лише їх, але й себе. Якщо ж хтось відмовчується, він 

ніби не докладає до загальної страви необхідний складник. 

5. Загальний результат. За круглим столом відповіді залежать лише від бажання прийти 

до загального результату. Відповіді або думки учасників повинні залежати не від знань і 

ораторських здібностей, а від бажання знайти загальну силу ―колективного розуму‖ і 

уміння об'єднатися в цьому процесі.І щоб це було простіше нам зробити, уявімо собі, що 

ми з вами: 

● Молоді амбітні учені, і ми сіли в Коло, щоб обговорити важливу проблему, влаштувати 

«мозковий штурм». І всі наші відкриття, думки, напрацювання ми складаємо в центр 

цього столу. 
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● Ми сидимо на галявині, і один приніс гриби, інший – дичину, третій - рибу. Четвертий 

заготував дрова, а п'ятий приніс води. І так далі. Об'єднавши наші знахідки, ми 

зможемо приготувати чудову вечерю. 

 

Ну і нарешті, не правило, а прохання - говорити коротко і лаконічно, 2-3 речення, сама 

суть. По-перше, щоб обговорення вийшло динамічним, і нашим глядачам було цікаво. По-

друге, щоб насправді відповідати постулату про рівність всіх в Колі».  

А тепер ведучий нагадує тему зустрічі і переходить до обговорення запланованих питань. 

! Часто в Колі потрібно робити записи для подальшої роботи, у цей момент доречно 

призначити секретаря. Ведучий запитує, хто хоче узяти на себе цю роль, пояснивши, що 

секретареві бажано записувати думки учасників без спотворення (прямі цитати або 

резюме). Якщо ніхто добровільно не зголошується, є простий вихід. У групі обов'язково 

знайдеться людина, що любить вести записи: у неї зазвичай в руках блокнот і ручка. Саме 

її і можна попросити «вести протокол». 

 

4. Обговорення запланованих питань.  

Про питання досить детально написано в розділі Сценарій. Залишилося додати декілька 

слів про те, що робить під час обговорення ведучий. 

 Він дуже уважно слухає кожного учасника, старається, щоб в обговоренні не було пауз, 

створює настрій. Йому потрібно встановити контакт з кожним з учасників, щоб кожен 

відчував особистий інтерес ведучого, який вдячний за те, що людина говорить. Ведучий 

тримає всіх учасників Кола неначе на руках, на якомусь позитивному, конструктивному 

рівні, всіх обожнює, йому дійсно дуже цікаво, що вони говорять. Ведучого непомітно, він 

начебто нічого не робить, він лише тримає всіх в стані об'єднання.  

Ведучому не потрібно володіти особливим мистецтвом мови або якимись спецефектами. І 

у жодному випадку не потрібно повторювати стиль популярних телеведучих, тому що 

вони беруть на себе дуже багато уваги. А наш ведучий майже непомітний. Його завдання 

– створити в Колі певне поле, яке в телепередачах створене бути не може із-за 

використання техніки провокацій і зіштовхування людей. Правда, це не так-то легко - 

набагато простіше і ефектніше зрежесувати конфлікт, скандал або поставити людей до 

бар'єру, підливаючи масла у вогонь їхньої агресії один до одного.  

Сподіваюся, що окремий розділ, присвячений роботі ведучого Кіл, допоможе зробити 

перші кроки в цій прекрасній роботі – воістину роботі майбутнього!! Адже фахівці, що 

уміють об'єднувати людей для виконання завдань і вирішення питань, і при цьому робити 

їх щасливими, будуть потрібні в абсолютно будь-якій сфері нашого життя з кожним роком 

все більше і більше.  
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Питання: Як краще проводити обговорення за круглими столами - кожен 

говорить по черзі (наприклад, за годинниковою стрілкою) або людина, якій є що 

сказати, говорить першою, а за ним інша, в стихійній черговості?  

Можна по-різному, треба відштовхуватися від рівня підготовки аудиторії. Спочатку 

найзручніше, безумовно, обговорення по Колу. По-перше, це допомагає впоратися із 

звичкою перебивати, а по-друге, зобов'язує кожного. Навіть, якщо поки що нічого сказати, 

він буде вимушений виголосити: «У мене зараз поки що немає жодної думки», а не 

відмовчатися, як завжди. Це само по собі вже справляє потрібне враження, він розуміє, 

що зобов'язаний щось додати, приєднати до загальної роботи. І ви побачите, як на 

наступне Коло у нього вже з'явиться і думка, і бажання вкласти свою думку в загальну 

скарбничку.  

Вигадайте для допомоги учасникам зручні інструменти, виходячи з аудиторії. Наприклад, 

наші колеги в Калінінграді ведуть заняття в товаристві сліпих: там зручно передавати по 

колу ручку або м'ячик, щоб позначити, чия черга зараз говорити. 

Питання: Якщо учасник чогось не зрозумів і хоче під час обговорення 

поставити питання? Єдине допустиме питання учасника – це прохання повторити 

питання. На всі решту питань за правилами Кола той, хто запитує  повинен відповісти сам. 

Про це нагадує йому ведучий або модератор. Категорично недопустимі питання 

одного учасника до іншого, оскільки виникла хорда тут же розриває коло, досягнутий 

рівень об'єднання падає, і учасникам потрібно починати все спочатку. 

 

5. Узагальнення думок  

Якщо ми говоримо про захід у форматі круглого столу, то один з найголовніших і 

найосновніших обов'язків ведучого – після кожного запитання правильно узагальнити 

відповіді учасників. При цьому в узагальненні мають бути не просто перераховані думки, і 

не просто розставлені потрібні для завдання акценти: узагальнення має бути по суті 

однією думкою, в якій вони всі будуть враховані. І кожен учасник Кола повинен 

відчути, що його думка присутня в загальній картині.  

Якщо ж у нас заняття з групою, то краще всього попросити самих учасників в їхньому Колі 

підвести підсумки обговорення і потім запропонувати комусь одному від Кола розповісти 

всім, що у них вийшло.  

Правильне узагальнення ще більше зближує всіх учасників, підсилює в них відчуття, що 

лише разом вони змогли зібрати таку масштабну картину, і що рішення, яке склалося з 

думки кожного, є найправильніше.  
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6. Фінальне резюме, ухвалення загального рішення з питання  

Якщо ваше Коло націлене на обмін думками з суспільно важливого питання або збору 

ідей - завершувати його досить просто, згадавши всі ідеї і думки учасників у фінальному 

узагальненні або зібравши аркуші з пропозиціями учасників. До речі, допоки у ведучого не 

сформується достатня навичка узагальнення усних думок учасників, раджу їх коротко 

фіксувати. А ось якщо від Кола чекають ухвалення єдиного загального рішення – то 

завдання складніше. Особливо якщо питання гостре і для учасників хворобливе. 

Непростим воно стає і в групі лідерів, звиклих змагатися і будь що відстоювати свою точку 

зору, навіть якщо їм самим вона вже не здається кращою. Просто з принципу. Проте, в 

Колі ми не можемо почати голосувати за варіанти. Нам потрібно так інтегрувати всі точки 

зору, щоб думці кожного знайшлося місце в рішенні. І учасників дуже чітко і наполегливо 

треба до цього привчати. 

 

Приклад із заняття в бізнесі-школі.  

Завдання в Коло: визначте 4 критерії ефективності менеджера з персоналу торговельної 

компанії зі штатом 500 чоловік. Кожен пропонує свій варіант, пише на стікері, стікери 

клеяться на дошку. Їх сорок. Тепер ваше завдання за 20 хвилин дотримуючись правила 

Кола прийти до єдиної думки про чотири найважливіші критерії. 

Що за звичкою почнуть робити бізнес-студенти? Вони почнуть підраховувати, скільки разів 

уживається той або інший критерій! І найчастіші видавати за найважливіші. У цьому є 

логіка – вони неусвідомлено демонструють механізм «мудрості натовпу», описану Д. 

Шуровьєськи. Але їх треба зупинити і повернути до правил Кола. Допомогти 

налаштуватися один на одного, побачити, почути і почати обговорення, де висловиться 

кожен, і думка кожного буде важливою для всіх. Треба нагадати, що немає неправильних 

точок зору, що кожна думка правильна при певних обставинах. Адже це чиста правда: 

одні критерії будуть важливі на етапі створення або зростання компанії, інші – на етапі 

зрілості. Одні – в Росії, інші в Південній Америці. І так далі. Ручаюся, після цього 

обговорення піде зовсім по-іншому.  

Звичайно, за звичкою люди шукають серед всіх думок кращу на їхній погляд (як правило, 

співпадаючу з власною) або загальну середню, але не центральну, не інтегральну, де все 

має право на життя і немає ніяких суперечностей.  

 Навіть якщо в Колі сидять представники однієї компанії і розробляють для неї щось дуже 

конкретне і ситуація всім однаково зрозуміла у всіх деталях, - завжди є можливість 

об'єднати точки зору. Якщо шукаєш, як їх об'єднати, а не різницю між ними. Це цікаве 

завданнячко, особливо для сучасних керівників: як скласти пазл так, щоб жоден шматочок 

не залишився за рамкою картини? Як врахувати думки всіх, не втративши жодної точки 

зору? Вони грають в це досить охоче і в грі вчаться. І приходять до стратегічного 

розуміння, що врахувати думки всіх заради результату набагато важливіше, ніж 

«проштовхнути» своє, навіть елегантніше рішення. Адже щоб його реалізувати, вам все 
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одно буде потрібно мотивацію тих, хто теж сидів в Колі. А звідки їй буде взятися, якщо ви 

розштовхали всіх ліктями і наполягали на своєму і не чули інших?  

 

У цьому нас підтримує і Клаус Фопель: «Добивайтеся згоди. Синергія може виникнути в 

групі лише тоді, коли всі готові співпрацювати, немає аутсайдерів і «козлів відпущення». В 

обов'язкових процесах ухвалення рішень результат залежить від того, чи слухають 

кожного, чи може кожен внести пропозиції і чи стараєтеся ви добитися згоди. Голосування 

і вирішення більшістю голосів, як правило, завдають шкоди синергії групи, оскільки 

«знехтувана» меншість може образитися.  

Якщо ви не упевнені в тому, що члени групи внутрішньо згодні з яким-небудь рішенням, 

перевірте це. Мовчання не означає автоматичної згоди. Як інструмент, ви можете 

використовувати, наприклад, техніку «обходу», коли кожен учасник говорить про те, 

згоден він чи ні з тим або іншим рішенням».  

Ще одна річ, яку ми практикуємо, називається «Послання в пляшці самим собі». Учасники 

Кола в кінці записують: «Ми прийшли з такого питання до такого рішення/рішень. І ми 

розуміємо, що це найправильніше рішення тому, що створено спільними зусиллями і 

розумом, і це рішення обов'язкове для нас. Чудово, якщо у ведучого є помічник, який, поки 

йде підведення підсумків і обмін враженнями, встигає видрукувати написане учасниками і 

вручити кожному перед тим, як вони підуть з цього круглого столу. 

 

7. Обмін враженнями і побажаннями  

Основна мета цього етапу – закріпити в учасників відчуття катарсису, яке було досягнуте в 

кінці обговорення і перекинути місток на майбутнє, на нові зустрічі в колах. Навіщо нам 

це? А для того, щоб допомогти учасникам розвинути і закріпити інтегральні навички: 

уміння де потрібно відмінити себе і підтримати інших, а де потрібно – узяти на себе 

відповідальність. Тобто стати здоровою клітиною в організмі під назвою людство. 

Але це я знову забігаю наперед. Поки ж наші учасники сидять в Колі, обговорення 

закінчилося, ідеї зібрані, рішення записані, і група повна енергії і бажання реалізувати все 

те, що вигадала. І нам пора рухатися до завершення Кола, закріплюючи і підсилюючи цей 

ефект, одночасно прояснюючи (в першу чергу, для них самих) їхні подальші наміри з 

реалізації проекту. Тоді ведучий пропонує учасникам по черзі висловити враження від 

проведеної зустрічі і пропозиції на майбутнє. Залежно від запланованих цілей можна 

попросити відповісти на такі питання:  

● що я взнав нового, що стало для мене сьогодні відкриттям?  

● що я отримав для себе особисто і для всієї команди?  

● що я відчував на початку заходу і тепер? Як змінилися мої відчуття від самої 

роботи і від колег по Колу?  
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● що мене приємно здивувало в учасниках Кола? Або попросити сказати 

комплімент учасникові, що сидить справа або зліва.  

● чому я був(була) радий(а)?  

● які є побажання і пропозиції щодо подальшої спільної роботи?  

 

Учасникам обов'язково потрібно дати час на рефлексію. Ось з яких причин:  

● Багато що з того, що ми вивчаємо, не усвідомлюється нами. Обговорення в 

Колі йде дуже динамічно, і щоб зрозуміти нові точки зору, взаємозв'язок і 

проблеми на глибшому рівні, ми повинні дати час поміркувати про це.  

● У нас є потреба зрозуміти значення нової інформації, встановити її зв'язок з 

вже наявними знаннями, уявленнями і планами. Те, що ми сприймаємо без 

осмислення (як діти вивчають вірш напам'ять), не закріплюється, швидко 

забувається і, звичайно, не впливає на нашу поведінку. Тому так важливо 

надати можливість оцінки і осмислення тут же, в Колі.  

● Після того, як ми пережили емоційний досвід Кола, можливість змінити себе і 

стосунки один з одним більше не здається нам фантастичною ідеєю, і дуже 

важливо дати можливість поділитися цим з соратниками по Колу.  

● Обмін враженнями допомагає надихнути один одного на подальшу спільну 

продуктивну роботу, засновану на нових цінностях, - рівності, співпраці, 

бажанні чути іншого.  

 

Обов'язково треба передбачити достатні паузи між обговоренням в Колах (після півтори-

двох годин роботи)! Під час паузи мозок тихо (несвідомо) продовжить переробляти 

отриману інформацію. Нам потрібний час, щоб те, що ми отримали, «осіло» і закріпилося. 

За цей час відбувається процес консолідації  інформації, вона можлива лише тоді, коли 

мозок не відволікається на нові подразники. Чим інтенсивніше було обговорення, тим 

важливіше подальша рефлексія і тим довше пауза. Аж до того, що інколи учасникам 

потрібно дати можливість пообідати і годинку поспати. Інколи можна запропонувати 

учасникам зробити запис в щоденнику, щоб допомогти упорядкувати думки і емоції.  

 

! Важливо: у жодному випадку не зіпсувати початок поспіхом(знайомство, представлення, 

встановлення контакту) і завершення з рефлексією. Час на кожну частину - 20-30 хв., 

залежно від числа учасників і кіл. Пам'ятаймо, що головна мета – не план конкретних дій, 

а об'єднання! Саме у ньому знаходяться рішення і сили на їхню практичну реалізацію. А 

багато питань, як стара багнюка, через об'єднання відпадають самі собою. Отже, не 

економте час на вступі і завершенні, лийте на млин  об'єднання відрами – тоді не буде 

потрібно багато часу на обговорення і вирішення самих питань. 
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8. Завершення. 
  
Насправді Коло завершити не можна. Одного разу вступивши в нього, людині складно з 
нього вийти. Але якщо говорити про функції ведучого, то після Кола він тепло подякує 
учасникам і, якщо це передбачається, запросить їх на наступний круглий стіл. 
  
Наприклад: 
  
«Друзі! Мені здалося, що пройшло всього 5 хвилин, а насправді - дві години. Величезне 
спасибі всім учасникам! Сьогодні ми з вами зробили спробу з'єднатися, піднятися вище 
наших суперечок, почути і прийняти всі точки зору. Нам стало зрозуміліше, що якщо ми 
об'єднаємося, то зможемо вирішити всі проблеми. Якщо ми продовжимо наші спроби 
об'єднуватися за допомогою таких обговорень, то зможемо досягти загального 
консенсусу, згоди, взаємного порозуміння. Представники всіх верств населення 
поспілкуються і краще зрозуміють одне одного. Вони, постараються з'єднатися попри усі 
відмінності,  над ними, а не будуть вказувати один на одного пальцем, звинувачуючи 
інших. Ми будемо жити без чвар і воєн, без депресій - у радості. Всі думки будуть 
враховані і ніхто не буде ні в чому ображений.   
На наступній зустрічі ми зможемо почати обговорювати практичні кроки і підходи до 
запропонованих сьогодні змін. Ще раз велике спасибі, успіху, миру, добра!» 
  
___________________________________________________________________________ 
  
Якщо наступної зустрічі не передбачається  зустріч, роздайте наприкінці заходу візитки з 
вашою адресою. Попросіть учасників відправити вам через місяць повідомлення про те, 
чим це Коло було для них корисним. Такий відстрочений  зворотній зв'язок часто 
продуктивніше всіх висловлювань, які ми чуємо в кінці роботи. 
  
Якщо обмін візитками здасться вам недоречним, можна за пару тижнів розіслати всім 
учасникам і-мейли з вдячністю і проханням поділитися тим, які зміни відбулися в них після 
Кола. Це буде дуже корисно для того, щоб показати: вони як і раніше вам не байдужі, вам 
важливий їхній зворотній зв'язок. І це допоможе аналізу і вдосконаленню вашої роботи. 
  
А учасники зможуть повернутися в пам'яті до минулого заходу, згадати свої відкриття і 
відчуття і заново пережити їх. Це знову висмикне їх з «побутового» рівня на 
інтегральний. І найімовірніше, незабаром ви знову зустрінетеся. 
 

   

Питання: Яке відчуття має з'явитися в учасників круглого столу 
після його проведення? 
  
Людина повинна відчувати, що вона щось для себе вирішила, що вона вибралася з 
якоїсь проблеми, що нею пройдений якийсь етап. У неї має бути відчуття або набуття 
знання, або вирішення якихось питань, або поява якоїсь надії, гарного настрою. А 
бажано все разом. 
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Методика Кола надає нам можливості для досягнення успіху на усіх ділянках 
життя. Чому? Тому що поступово, завдяки участі в Колах, ми перетворюємося на 
терпимих, мудрих, доброзичливих і усміхнених людей, яких скрізь добре приймають. Ми 
вчимося випромінювати добро. 
  
Ви йдете в банк, в магазин, на пошту і в інші місця, випромінюючи навколо добру, 
особливу атмосферу. Навіть у черзі до вас раптом підходить співробітник і питає, чим він 
може допомогти? Ви знаходитесь поруч з ними, і без всяких слів вони відчувають, що ви 
не ворог і не конкурент, що ви випромінюєте тепло, щось приємне і добре, поруч з чим 
хочеться знаходитись. 
  
Якщо ми й перебільшуємо, то зовсім трохи. І дійсно можна навчитися робити так, що де б 
ви не знаходилися, людям було приємно, комфортно, вони тягнулися б до вас, відчували 
 б себе дуже затишно у вашому оточенні. Такій людині дуже легко в житті: вона всюди, як 
вдома. Навіть не потрібно нічого говорити, а в чужій країні можна не знати мову. Ваш 
внутрішній стан випромінює навколо вас якісь хвилі, які змушують оточуючих відчувати це. 
  
Така здатність дуже допомагає будувати відносини, залагоджувати складні і конфліктні 
ситуації, які постійно виникають між людьми. Відомо, що люди, які випромінюють позитив, 
можуть бути успішними продавцями, шанованими управлінцями, загалом - ким 
завгодно. Скрізь, де є робота з  людьми, в них буде велика потреба. 
  
А для досягнення всіх цих чудових речей, ми повинні просто нести цю «Круглу культуру» 
зі змодельованого нами Кола - в реальне життя. Раз за разом. Навіть найбільш замкнутий 
і похмурий чоловік, об'єднавшись з іншими, може піднятися над своєї первісною 
природою, може змусити інших відчувати його дуже близьким. А сьогодні немає для нас 
нічого більш необхідного і корисного в настільки взаємопов'язаному світі. 
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6. Ведучий Кола, його роль і призначення. 

 

● ЯК СТАТИ ВЕДУЧИМ, ЩО ВІН ПОВИНЕН ВМІТИ 
 

● ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ВЕДУЧИМ ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ В КОЛІ 
 

● МІСЦЕ ВЕДУЧОГО 
 

● ПРАВИЛА І ПОРАДИ ДЛЯ ВЕДУЧОГО: 
 

o Зовнішні моменти: одяг, вираз обличчя, поза, антураж навколо. 
 

o Що допомагає, а що заважає комунікації. 
 

o Про різницю культур, динаміку в Колі і «тяжких» учасників. 
 

o Чого точно не потрібно робити ведучому. 
 

● ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ОБГОВОРЕННЯ: ВСТУПНУ ЧАСТИНУ, ОБГОВОРЕННЯ 
ПИТАНЬ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ДУМОК І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОЛА 

 

o Як повертати учасників до теми Кола. 
 

• ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ВИНИКАЮТЬ 
 

o Чи обов'язково ведучому наполягати, щоб усі учасники 
висловлювалися з кожного питання? 

 

o Що робити, коли виникла суперечка, дискусія? 
 

o Що робити, коли між учасниками Кола виникло роздратування? 
 

o Як керувати сотнею Кіл? 
 

 

• ІДЕАЛЬНИЙ ВЕДУЧИЙ (почуте в Колі). 
 

• ЧОМУ У МЕНЕ ВИЙДЕ ПРИВЕСТИ КОЛО ДО ЗАПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
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«Мудрець той, у кого є питання, а не той, хто знає всі відповіді» 

А. Ейнштейн 
 

Звичайно, книгою дуже складно навчити людину бути ведучим Кола. Для цього потрібні 
спеціальні, живі або віртуальні, тренінги з нашої Круглої методики. Але все, що можливо, 
ми зробимо: дамо ключові рекомендації, а також оформимо думки учасників Кіл. Нам 
здалося правильним, що цей розділ майже повністю скласти на основі таких думок - 
висловлювань учасників тренінгу ведучих (який, зрозуміло, теж проходить у Колах).  
Зрештою, це ж кругла книга! Поради, народжені колективним розумом, в будь-якому 
випадку мудріші та багатогранніші. А живі висловлювання під час обговорення кращі за 
будь-які інструкції. Тим більше, що чітких інструкцій для ведучого немає, є практичні 
поради, напрацьовані досвідом. 
 

Запитання, поставлене учасникам тренінгу, та стенограма їхніх висловлювань позначена 
символом Кола. 
 

На ці тренінги приходять не новачки, а ті, хто вже випробував цей інструмент, вже 
знайомий з правилами і розуміє силу Кола. Як правило, цьому передує загальний тренінг 
для групи людей (наприклад, співробітників компанії): там зазвичай виділяються кілька 
осіб, які можуть бути навчені цьому мистецтву. 
Далі ведучі проходять невелику, але обов'язкову підготовку. Також досить багато 
бажаючих стати ведучими приходять до нас з проекту "Кола.ТБ". 
Одного разу взявши участь у віртуальному круглому столі і відчувши всю принаду 
обговорення за правилами Кола, вони хочуть нести «круглу культуру» у світ: школи, сім'ю, 
роботу, громадські об'єднання. 
 

Підготовлений ведучий повинен вміти: 
 

- підтримувати дисципліну в Колі: дотримуватися обговорюваної теми 

- дотримуватися регламенту і правил кола 

-  вести обговорення динамічно, конструктивно, цілеспрямовано 

- долучати всіх учасників до процесу 

- створювати у всіх учасників бажання до інтеракції 

- інтегрувати всі думки 

- приводити людей до точки об'єднання для досягнення нового відчуття - загальної 
реальності 
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ВЕДУЧИМ ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ В КОЛІ 
 

- Ставлячи запитання учасникам і спостерігаючи за виконанням правил, ведучий 
проводить обговорення та підводить підсумки, які включають в себе думки всіх 
учасників. 
 

- Роль ведучого - як найменше видавати інформації від себе і в основному 
спрямовувати хід обговорення через узагальнення думок учасників Кола. Тобто 
використовуючи досвід, багаж знань, навички учасників Кола, привести цю дуже 
неоднорідну аудиторію до єдиного результату. 
 

- Ведучому нема чого висловлювати свою думку безпосередньо. Практично не буває 
такого, щоб більшу частину з того, що він задумав сказати, вже не сказали інші: 
колективний розум у будь-якому випадку мудріший за ведучого! 
 

- Дуже важливо, щоб ведучий не був помітним елементом. Він слухає уважно, 
узагальнює. Можливо, в ході справи, до узагальнення додає щось, що допоможе 
учасникам у наступному Колі просунутися далі. 
 

- Ведучий скеровує Коло дуже вправно, м'яко, але в той же час скеровує! Тобто дає 
висловлюватися мовчунам і притримує тих, хто дуже говіркий. При необхідності нагадує, 
що люди не повинні дискутувати, критикувати або оцінювати чужу думку. А повинні тільки 
додавати своє. Досвід показує, що це дуже складно, якщо їм щось не подобається в 
словах попереднього оратора, але хороший ведучий вміє так вести процес, що любителі 
подискутувати виявляються чудовими слухачами, а мовчуни не бояться висловити свою 
думку. 
 

- Ведучий забезпечує дотримання рамок, прийнятих в Колі. Це безумовно професійно 
повинно бути зроблено, людина має бути добре натренована, повинна відчувати динаміку 
і переконливо демонструвати впевненість і доброту. У цьому може бути її основний вплив 
- своєю поведінкою давати людям добро і тепло. 
 

- Ведучий повинен бути налаштований на об'єднання. Його головне завдання - через 
об'єднання привести учасників Кола до вирішення поставленого перед ними 
завдання або проблеми. Щоб утворився такий загальний розум, загальні думки і загальні 
почуття, і група йшла далі в об'єднанні, обговоренні, сприйманні, усвідомленні цієї 
інтегральності. 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Абсолютно точно говорять учасники тренінгу! Ведучий - основа Круглої методики, 
основний спеціаліст з об'єднання. Від нього залежить успіх Кола і досягнення мети Кола. 
 

При цьому він спеціаліст зі створення інтегрального єднання людей, а не проблеми, 
яка розв'язується у Колі. Основна роль ведучого - не виступати експертом, а бути у 
зв'язку з усіма, давати можливість кожному висловитися, стежити за регламентом, 
тримати всіх у процесі, об'єднувати всі точки зору. 
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Ведучий сам не висловлює свою думку прямо: він не викладач і не лектор. Коло не вітає 
балакучі голови на трибуні і фронтальне спілкування в принципі. Ці техніки не працюють у 
«круглому» світі. Більш за те, в ідеалі ведучий повністю анулює свою думку, інакше є 
ризик, що він буде підштовхувати учасників Кола до «правильного» (на його погляд) 
рішення. Йому важливо лише уважно слухати, що говорять, і узагальнювати їхні думки, 
виділяючи найважливіше для результату, якого ми зацікавлені домогтися в даному Колі. 
 

Але варто пам'ятати, що ведучий поза Колом хоч і не бере участі в обговоренні, повинен 
дотримуватися  «круглих» правил. Більше того, його обов'язок – суворо стежити за їх 
дотриманням. Він є хранителем правил Кола і взірцем у їх виконанні. Про це краще за 
мене вам знову розкажуть учасники тренінгу ведучих. 
 

Ще він може активно використовувати можливість задавати допоміжні запитання, 
спрямовуючи тим самим обговорення в потрібне русло. Тобто виділяти важливі моменти 
питаннями, а не своїми твердженнями. Відчуваєте різницю між ведучим Кола і ведучим 
тренінгу/семінару? А з ведучим ток-шоу? Ось-ось. Тому Коло сильніше тренінгу і ток-шоу! 
 
 

МІСЦЕ ВЕДУЧОГО 
 

Де повинен знаходитися ведучий - сидіти разом з учасниками у Колі або бути за його 
межами? З одного боку, в Колі збираються люди рівні. А з іншого, є ведучий, і у нього 
особлива роль... 
 

Тож, давайте від цього і відштовхнемося. Якщо він бере участь у Колі, то не може бути ні 
викладачем, ні вихователем. Він повинен бути з усіма нарівні. А поза Колом він може 
вказувати, давати зауваження, закидати нові питання – все робити. Він залишається 
ведучим процесу. Це велика різниця. Наш досвід і численні з'ясування привели до 
наступних правил. 
 

Ведучий може перебувати в одному Колі з учасниками, тільки якщо ми проводимо 
зустріч у форматі громадського круглого столу. Стіл один, за ним 10 учасників, і в залі 
можливі глядачі. 
 

У всіх інших випадках основний ведучий/ведучі, зазвичай, не в Колі. В Колі учасники 
повинні відчувати себе абсолютно рівними. А ведучий існує поза ними, немов сила 
згори: він ними керує, він їм підкидає теми, задає питання, він може обірвати 
обговорення. За великим рахунком, він вихователь. Тому не має права сидіти разом з 
учасниками Кола, оскільки вони всі рівні, і всередині групи не може бути ніякого 
керівництва. А ось над ними може бути керівництво, на рівень вище їх, і воно є їхнім 
вихователем. 
 

Досвід показує, що, на жаль, самостійно учасники на інтегральний рівень піднятися не 
зможуть. Вони підуть у бік, їх занесе кудись. На своєму рівні, можливо, вони ще зможуть 
якось утриматися, але щоб піднятися вгору, до колективного розуму, вони повинні мати 
керівника, який знає методику і може їм порадити, що вони повинні робити. Тому він не 
може бути в тому ж Колі -  в Колі всі рівні. 
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Якщо ведучий веде роботу відразу декількох кіл, то там можуть сидіти помічники, 
модератори. Вони допомагають основному ведучому – нагадують питання, якщо 
учасники відхилилися від теми, і стежать за дотриманням правил Кола. Вони не беруть 
участі в обговоренні, але своєю внутрішньою роботою піднімають учасників на рівень 
об'єднання і пошуку системного, інтегрального рішення. Їхня участь має бути мінімальною 
і, як ми вже писали вище, на другій зустрічі, якщо вона передбачається, бажано вже 
обійтися без модераторів, щоб не порушувати рівність у Колі. Вони можуть допомагати 
ззовні: ходять між рядами і нагадують про правила, якщо вони порушуються, або просто 
підбадьорливо посміхаються і показують великий палець в знак захоплення від почутого. 
 
      

                              ПРАВИЛА І ПОРАДИ ДЛЯ ВЕДУЧОГО 
 

Які зовнішні моменти важливі для ведучого: одяг, вираз обличчя, поза, антураж? 
            

- Залежно від аудиторії одяг може змінюватися. Головне - охайність. Можна і светр, якщо 
це молодіжна аудиторія або, наприклад, безробітні. Важливо - ніяких яскравих тонів, 
червоних штанів. Поведінка - дуже природна, доброзичлива до людей. Нічого зухвалого, 
повинен розчинятися серед всіх. Намиста, ланцюжки і хрестики зняти, а принести з собою 
любов і дружбу. 
 

- Важливо не тільки те, який ми маємо вигляд, але й яка у нас поза - щоб не хитався 
на стільці чи зарозуміло не розвалився в кріслі. Мати скромний вигляд, сидіти рівно, без 
ліктів на столі, не спиратися чолом і не підпирати рукою підборіддя. 
 

- Нічого в стилі модерн або екстрим, одяг в спокійних тонах, сорочка однотонна або в 
дрібну смужку, гладенько поголений, якщо борода - то борода доглянута. Для жінки краще 
щось м'яке: хороший трикотаж, нежорсткі костюми. Акуратний макіяж і зачіска без 
вавілонів на голові. 
 

- Ведучий повинен відповідально ставитися до своєї роботи, тому що саме від нього 
залежить успіх або неуспіх Кола. Тому потрібно потренуватися перед дзеркалом - як я 
себе веду. Подивитися відеозапис - зрозуміти, які моменти виправити. Весь час 
розвиватися, удосконалюватися через аналіз і зміну невдалих прийомів і форм. 
 

- Не розмахувати руками, але і не бути скованим. Мати природний вигляд. 
Можна дозволити собі жестикуляцію в розумних межах. Позою можна регулювати 
аудиторію. А можна підлаштовуватися під аудиторію, зливатися з нею. Можна тримати 
щось у руці, маркер, ручку, якщо це тебе заспокоює. 
 

- А ось інтонація не повинна бути рівною, повинна хвилювати. Але зазвичай не 
повинно бути різких і агресивних інтонацій, навіть якщо з чимось не згоден. 
 

- У ведучого повинна бути посмішка і позитивний вираз обличчя. Перед виходом до 
Кола забути всі біди, «одягнути» усмішку і внутрішньо налаштуватися на об'єднання. 
__________________________ 
 
Посилання 13 Для віртуальних Кіл смужки і клітинки не підходять, на екрані буде рябіти. 
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- Ведучий повинен випромінювати увагу, тому що люди це відразу відчувають. 
Стежити, щоб всі були залучені, ніхто не випав з процесу. Повинен запам'ятати їхні імена, 
звертатися на ім'я - люди це дуже цінують. Дуже важливо забезпечити контакт очей! 
Навіть якщо потрібно зробити помітку у блокноті, записати відповідь, потрібно всім своїм 
виглядом випромінювати увагу і повагу. Це особливо важливо у віртуальних Колах, де в 
учасників створюється гострий дефіцит зворотного зв'язку, на відміну від офлайн Кола, де 
ви вже тут і зараз сидите разом і вже в деякому сенсі з'єднані у фізичному світі. 
 

- Дуже важливо на початку обговорення і надалі протягом обговорення говорити з 
натхненням і створити за столом атмосферу доброї бесіди, а не пінг-понг питань і 
відповідей. Показувати, що уважно слухає, що слова співрозмовника дуже важливі. 
Кивати на знак згоди, підтримуючи промовця в Колі. 
 

- Головне - налаштування на прийняття та об'єднання. Ми РАЗОМ і РІВНІ. 
Тоді і тіло поводити себе буде правильно, і нічого навмисне  зображати не доведеться.  
 

     Комунікація: що їй сприяє, а що заважає? 
 

Допомагає: 
 

- Налаштування на єдність. Сприйняття людей як рівних, які разом вирішують проблему.   
Що б вони не говорили, ми любимо їх. 
 

- Бути схожим на співрозмовника. 
 

- Щира посмішка і уважне ставлення до того, що кажуть. 
 

- Зробити комплімент, особливо, якщо людина почувається скутою або отримала 
негативну реакцію від іншого учасника, підбадьорювати, мотивувати їх. 
 

- Жарт, кумедний випадок з життя. 
 

- Ведучий мало говорить, але у нього є козир: це питання. І найкращий спосіб вплинути 
на людину - це поставити йому правильні питання. Тому що вірить людина собі, тому, 
що сказала сама. 
 

Заважає: 

- Критика. 

- Байдужість. 

- Тяганина. Потрібно створювати драйв(рух). Нехай навіть буде різка обстановка, але 
разом з тим щільна і робоча 

- Нав'язування своєї думки, спроби утвердитися за рахунок інших. 

- Скутість, невпевненість. 

- Неприйняття чужої думки. 
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- Оцінки або навіть сама можливість оцінок. Учасник не повинен намагатися отримати 
хорошу оцінку, а бути природним. 
 

- Коли показуєш своєю поведінкою, що ти тут лише на роботі. Або прийшов навчити 
нас жити. 
 

- Коли обмежують людину жорстким регламентом. 
 

- Є дві крайнощі: ведучий сюсюкає і солодкуватий або різкий до агресивності. Потрібно 
середнє. 
 

- Показувати себе розумником - заважає. 
_______________________________________________________________________ 

 

Отже, узагальнимо і трішки додамо: 

Заважають комунікації Допомагають комунікації 

Заперечення 

Звинувачення 

Промови  і пояснення 

Суд і критика 

Насмішка, цинізм, сарказм 

«Проповідь» 

Збудження 

Применшення 

Переривання співрозмовника 

Примус 

Неувага 

Відверте нехтування 

Виправлення сказаного 

Агресивний тиск 

Увага, повага 

Схвалення, заохочення 

Позитивна реакція 

Щирі компліменти 

Співчуття і уважне слухання 

Ввічливість, чемність, терпіння 

Питання 

Позитивні емоції 

Посмішка і радість 

Бажання співпрацювати 

Прагматизм 

Турбота і любов 

Доброта і відкритість 

 

 

Чудово ілюструють тонкощі комунікації думки учасників Кола на тему «Мова 

антагонізму або довірливість і об'єднання?» 

До речі, ці міркування, звичайно, стосуються не тільки ведучого, але і взагалі учасників 

Кола. 
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Антагонізм пробуджують: 

● Заперечення та анулювання інших можливостей. Наприклад: я надаю аргументи, з 
якими ви не зможете не погодитися. 

● Твердження, що у мене є саме правильне, справжнє, єдине рішення. 

● Наприклад: я знаю найкраще, перевірене рішення. 

● Перебільшене використання формулювань, даних науки, досліджень та ін. без 
подання справжніх досліджень. 

● Використання релігійної лексики, цитат з Біблії чи Корану (раптом у Колі релігійний 
фанат або представник іншої конфесії). 

● Будь-якого роду узагальнення. Особливо в негативному контексті. Наприклад: всі 
інші форми освіти просто зазнали краху. 

● Слова «завжди», «ніколи», «всі», «ніхто». Категоричність в будь-якому вигляді. 

● Залякування. Наприклад: цей шлях веде до нашого знищення. 

● Сарказм, цинізм у висловлюваннях. Наприклад: спасибі системі освіти, яка зробила 
мене таким неосвіченим. 

● «Гладкість» і лестощі. Дуже тонка грань відокремлює справжній комплімент від 
лестощів. 

 

Довірливість та основа для з'єднання виникають, якщо: 

 

● Висловлюючи свою думку, залишати можливість для інших думок, використовуючи 
звороти: мабуть, на мою думку, можливо, може бути, в більшості випадків, 
зазвичай, іноді і т.д. 

● В складних місцях використовувати питання замість жорсткої констатації. 
Наприклад: 

● невже ця ситуація не вирішується звичними способами? 

● Надавати повну картину, тобто не приховувати недоліків, наявних у вашій 
пропозиції. Наприклад: одним з недоліків запропонованої мною системи є її 
закритість, і т.д. 

● Використовувати близькі і зрозумілі людям приклади з життя. 

● Знайти «спільний знаменник», і потім висловити свою думку з позиції взаємодії: 
правильно, ми згодні, що..., разом з тим, додам, що ... 

● Не обмежуватися оцінкою, критикою явищ і ситуацій, а пропонувати рішення. 
Наприклад, замість формулювання:«насильство в телевізійних програмах псує 
наших дітей», краще сказати: «якщо б ми змогли транслювати програми, які 
спонукають до взаємної поваги і любові до ближнього, безумовно, ми отримали б 
результати, протилежні сьогоднішнім». 

● Використовувати гумор. Він зближує, руйнує перепони між людьми. Тільки не 
захоплюватися ним зайве. 
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       Про різницю культур, динаміку в колі і «важких» учасників: декілька 

                                            вистражданих порад 

Враховуйте різницю культур. Якщо в колі, групі зібралися представники різних культур, 
віросповідань, дуже важливо знати про їхні цінності і «чутливі зони». Якщо ви не володієте 
такими знаннями, можна чесно зізнатися в цьому і в першому раунді Кола задати це 
питання самим учасникам. Цим ви подасте хороший приклад відкритості, уваги і поваги до 
кожного учасника. Але відразу після того, як вони розкажуть про те, в чому вони різні, 
обов'язково запитайте про загальне, про те, що їх з'єднує. І вже з цієї точки починайте 
обговорення запланованих питань. Пам'ятайте, головне завдання в Колі - об'єднання над 
відмінностями. 
 

Особливості культури добре було б зрозуміти і перед тим, як ви приходите в нову 
компанію. Дізнайтеся у замовника, наприклад, наскільки комфортно буде співробітникам 
виконувати кінестетичні вправи: братися за руки, будь яким чином доторкатися один до 
одного чи краще цього уникати? Які ще є особливості та специфіка, яку важливо 
врахувати при проведенні заходу? 
Можливо вони люблять співати або складати рими. Або більшість учасників - члени 
корпоративної футбольної команди. Тоді в Колі ви зможете дістати джокера з рукава і 
домогтися більшого об'єднання, запропонувавши всім разом заспівати або навести 
переконливу футбольну метафору. 
 

Слідкуйте за динамікою у Колі і станом учасників. Коли енергія спадає, змінюється 
гучність і тон голосів, ступінь контакту очей, пози, відповіді стають коротшими і 
поверхневими. Проаналізуйте: коли учасники втомлюються, коли активні, коли 
відволікаються або починають порушувати правила Кола. Може, в приміщенні душно, 
спекотно, занадто холодно або ви підібрали занадто багато інформації для 
непідготовленої аудиторії? Будьте готові провести активізуючі вправи  або, в крайньому 
випадку, зробити незаплановану перерву. Чому в крайньому випадку? Тому що перерва 
всередині Кола погана тим, що після неї вам доведеться повторно вводити учасників у 
стан об'єднання, на це потрібен час. Краще по можливості все-таки завершити 
обговорення питання, активізувавши енергію диханням, активною вправою, зміною 
завдання. 
 

Спробуйте ці прості вправи, вони допоможуть відновити інтерес і увагу: 

• Попросіть учасників встати, кілька раз глибоко вдихнути і повільно видихнути. Мозок 
отримає додатковий кисень, і це допоможе знову сконцентрувати увагу. 
 

• Запропонуйте кожному знайти собі нове місце в колі, помінятися місцями. Ця 
пропозиція викличе подив і активізує увагу. 
 

• Запропонуйте вправу на розтягування «Дістати зірку». Учасники сидячи тягнуть по 
черзі то праву, то ліву руку вгору над головою. Цей рух автоматично викликає  глибше 
дихання. Мозок отримує свіжу порцію кисню, і фокусується увага знову. 
 

• Надайте учасникам можливість поговорити про те, що зараз у них відбувається в 
Колі. Це допомагає з одного боку відволіктися, з іншого - зробити аналіз і закріпити 
сприйняте. 
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Не сприймайте на свій рахунок «тяжких» учасників або навіть цілі групи. 
 

У групі часто трапляється один або кілька учасників, налаштованих критично - як стосовно 
вас, так і запропонованого вами проведення часу. Не гнівайтесь на них: швидше за все, у 
них є негативний досвід участі в інших тренінгах-семінарах, або, можливо, неприємності в 
компанії/сім'ї, або термінові дедлайни, і ваш захід не дає їм доробити важливу роботу. 
Іноді учасників зігнали на захід не з доброї волі, а іноді це категоричні індивідуалісти, які 
не терплять групових методів роботи принципово. Та ще коли потрібно сидіти близько 
один біля одного в Колі. А буває, що весь цей набір в комплексі.  
 

Було б дивно, якби вони з таким багажем негативу розкривали нам обійми. А от нам 
викликати їхню симпатію до себе і налаштувати на роботу досить просто: пояснімо їм 
детальніше, що ми будемо робити (це зніме стрес невідомості), згадаємо, як це буде 
легко і приємно (прибере стрес від необхідності докладати зусилля), і розповімо про 
вигоду, яку вони отримають. Чари Кола полягають в тому, що, якщо ми все робимо 
правильно, воно досить швидко «заокруглює» навіть найскладніших учасників. 
 

Якщо до вас прийшла така ось «тяжка» група, подумайте про те, що: 

 

3. Всі люди різні. 

4. І ми можемо цю різницю потенціалів відмінно використовувати для нашої мети у Колі. 

                           

Типи учасників групового заняття (за Фопелем)14 

 

1. «Знайки». Ці учасники думають, що їм взагалі не потрібно брати участь у семінарі тому, 
що вони вже і так все знають. Вони вважають, що знають всі теорії, спробували всі 
стратегії, то ж семінар не дасть їм нічого нового. Щоб викликати цікавість таких учасників, 
ви можете сказати: «Я знаю, що у деяких з вас вже є достатній досвід у даній області. 
Цілком імовірно, що ви в своїй роботі все робите правильно. Але буде добре, якщо ви 
знайдете підтвердження того, що ви робите, і познайомитеся з кількома новими ідеями». 
 

2. «Туристи». Ці люди прийшли, тому що їм подобається все нове. Семінари 

урізноманітнюють їхнє повсякденне життя, для них це щось на зразок зміни шпалер. 

Можливо, вони хочуть просто познайомитися з новими людьми. Щоб встановити контакт з 

такими учасниками, ви можете сказати приблизно таке: «Я знаю, що деяким з вас 

подобається все нове, ви любите інтенсивне життя. Я радий, що ви прийшли. Я дуже 

сподіваюся, що семінар буде цікавим для вас». 

 

_________________________________________ 

Посилання 14 Нам подобається ця класифікація Фопеля, наводимо її повністю. Якщо 

семінар підправити на Коло, все інше - в 10-ку! 

Klaus W. Vopel. Wirksame Workshops. 80 Bausteine fur dynamischesLernen, Salzhauseniskopress 

2000) 



 

71 

 

 
 

3. «Шанувальники». Іноді приходять люди, які хочуть познайомитися з ведучим. Вони 
чули про нього або читали його книгу і просто хочуть з'ясувати, яким є ведучий  насправді, 
щоб тільки його побачити. Скажіть таким учасникам: «Я завжди радий, коли люди 
приходять, щоб особисто познайомитися зі мною. Коли я проводжу семінар, я намагаюся, 
щоб учасники отримали якомога повніше уявлення про мене, про мої професійні та 
особистісні особливості». 
 

4. «Ув'язнені». Вони беруть участь у семінарі не за власним бажанням, їх «змушує» до 
цього керівництво або ще хтось, тому іноді вони роздратовані, іноді покірні. Найбільше їм 
хотілося б бути в іншому місці. Якщо ви допускаєте, що в групі є такі учасники, то можете 
сказати: «Іноді люди приходять на семінар тому, що цього хочеться комусь іншому, а не їм 
самим. Якщо це стосується кого-небудь з вас, то в цьому випадку ви не несете 
відповідальності за свою появу тут. Проте я радий, що ви прийшли. Завдяки вашому 
приходу тут все відбувається так, як у реальному житті. Але якщо ви вже тут, від вас 
залежить, що ви "візьмете з собою", і я сподіваюся, що в кінці роботи ви не будете 
жалкувати про свою участь». 
 

5. Допитливі і готові до навчання. Такі учасники дуже уважні, сконцентровані і хочуть 
вчитися. Часто вони приходять першими і зникають останніми. Вони роблять записи і 
активно беруть участь в роботі. В основному саме вони отримують найбільше користі і 
втілюють в життя те, чого навчилися. Але деколи ми обманюємося - допитливий учасник 
насправді може виявитися замаскованим «туристом», який хоче просто пережити два 
захоплюючих дні. Але і цих учасників ми повинні зустріти відкрито і доброзичливо. Цілком 
можливо, що під час роботи вони висловлять творчі ідеї.  
 
 

У книгах психологів, тренерів і педагогів ви знайдете безліч порад по роботі зі складними 
учасниками. Ні в якому разі їх не заперечуємо, але поділимося нашою картиною світу: 

тяжких учасників немає. Є просто різні люди. З різними властивостями, різним досвідом 

і різним душевним станом. Бажання підігнати всіх під один гребінець зникне у вас на 
третьому заході, коли ви відчуєте, що суцільно «милі» учасники не дають вам ні 
потрібного рівня творчості, ні сили об'єднання. Адже сила збільшується там, де є опір. 

Тож, учасники які чинять опір на початку роботи вам дуже вигідні. А далі просто 
покладіться на магію Кола: якщо ви все робите правильно, згідно з методикою, то дуже 

швидко Коло «заокруглить» їх, і зі скептично налаштованих вони перетворяться в 
гарячих прихильників цієї технології. На відміну, до речі, від вихованих і приємних 
учасників, які часто просто йдуть з приємними відчуттями і не більше: такий вже у них 

характер, все навколо їм приємне. 
 
 

                    Чого ведучому точно не потрібно робити? 
 

● Виставляти себе експертом у всіх галузях, всезнайкою, бути нескромним і 

нелюб'язним, використовувати «менторський тон". 
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● Робити припущення за учасників, робити узагальнення і висновки, 

виходячи із своїх заготовлених тез, а не з того, що народилося в Колі. 
● Підштовхувати учасників до потрібного вам рішення. 

● Створювати опозиційні «табори» і ставати на чийсь бік. 

● Ігнорувати дивні або радикальні думки. 

● Піддаватися на провокації учасників, дозволяти собі відповідні репліки 
крім «спасибі, добре, що ви це помітили!». 

● Дозволяти собі депресивні історії і похмурі пророцтва. 

● Дозволити собі хоча б грам критики, навіть внутрішньої - на адресу 

учасників, їхніх думок, їхнього оточення, роботи або керівництва. 

● Вживати єхидні або саркастичні зауваження. 

● Говорити довго, надмірно розжовувати матеріал. 

● Затягувати роботу понад запланований час (якщо тільки група цього сама 

не забажає). 

● Бути негнучким, наполягати на своїй схемі/плані, якщо група має інші 

бажання. 

● Забувати про те, що ми не вагони вантажимо: у Колі повинно бути легко і 
приємно. 
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ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Те, як проводиться Коло, ми вже обговорили в розділі «Підготовка і проведення». А тепер 
декілька специфічних моментів - виключно для ведучих. 
 

Вступна частина 
 

Вступна частина Кола, власне, має три мети: 
 

1. Розслабити всіх, встановити довіру відносно вас і того, що буде відбуватися. 
 

2. Перезнайомити всіх і налаштувати на об'єднання. 
 

3. Пояснити тему, послідовність і правила роботи. 
 

Що може викликати до вас довіру? Відчуття учасників, що ви - такий же, як всі, перший 
серед рівних, свій серед своїх. 
 

Ви можете згадати про свої інтереси, які свідомо схожі з інтересами учасників і сферою 
їхньої діяльності, бізнесу: якій марці косметики ви (ваша дружина) віддаєте перевагу, або 
як ваша бабуся любить їхній йогурт. А якщо ви проводите Кола для вчителів, то 
фундаментом для загальної побудови може бути ваш інтерес до того, як їм вдається 
викладати дітям, у яких немає мотивації знати їхній предмет. Схожі інтереси завжди 
об'єднують.  
 

Також буває доречно підібрати анекдот, смішний випадок на близьку аудиторії тему. Але, 
тільки якщо ви вмієте жартувати, натягнутий анекдот швидше нашкодить, ніж допоможе. 
 

І, нарешті, корисно - як зазвичай робимо ми - провести таке знайомство, з якого учасники 
дізнаються про ваші цікаві особисті (і часом кумедні) деталі. 
Вправи «Відгадайте про мене», «Відгадайте, про кого йде мова» (якщо ведучих двоє) 
дуже подобаються учасникам, створюють довіру і легку атмосферу. Ці та інші ігри на 
представлення ведучого/ведучих ви знайдете в додатку до Круглої книги. Слідкуйте тільки 
при підготовці фактів про себе, щоб вони підвищували ваш статус в очах аудиторії, а не 
навпаки. 
 

Але звичайно один з найпотужніших інструментів ведучих - власний приклад 
за дотриманням правил круглого столу.  
 
 
 

Обговорення питань 

 

Найголовніший секрет тут у тому, що ведучий повинен чітко розуміти, як, через які стани і 
до чого він веде людей. У цьому місці вони повинні помріяти і насолодитися ідеальною 
картинкою. А тут має статися переворот, бах - і реальність! І вона кардинально 
відрізняється від мрії. Але у учасників вже є гаряче бажання, щоб вона не відрізнялася! І в 
цій точці ми через усвідомлення того, що ж заважає нам жити так, як ми намалювали в 
наших мріях, починаємо просуватися до рішень. І все це - не розумом, а через відчуття. 
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Домагайтеся того, щоб кожен в колі не лише логікою, а й емоційно, чуттєво відчуваючи всі 
плюси і мінуси, падіння і підйоми, як може бути добре, і погано. Тоді, з'єднавшись в цих 
відчуттях, на будь-які перешкоди учасники підбирають кращі рецепти, а частіше - методи 
профілактики, які допоможуть взагалі не допускати перешкод. І, оскільки це все пережито і 
пропущено через відчуття, тобто людиною «присвоєні», ці рецепти потім переносяться з 
Кола - в життя, роботу, сім'ю. І відтворюються охоче, з повним розумінням важливості і 
потрібності цих дій і заходів. 
 

Провести учасників  станами ведучому допомагає сценарій. Але, зазвичай, не завжди все 
йде, як задумано. І тут важлива гнучкість. Якщо ведучий бачить, що йому не вдалося 
провести через необхідний стан по заданому плану, то потрібно відійти від сценарію, 
змінити питання в ході обговорення, підлаштовуватися під той склад учасників, з яким він 
зараз працює. 
 

 

Узагальнення думок 

 

Якось спеціально готуватися, підбирати слова ні в якому разі не потрібно: 
правильне узагальнення вибудовує саме Коло. Наше завдання лише в тому, щоб 
методично правильно його провести. 
 

Починаючи КС, ми озвучуємо правила і проводимо підготовку, щоб ці правила 
усвідомлено виконувалися усіма учасниками кола, щоб всі відчували важливість цього. 
Правила допомагають прийти до об'єднання, і, таким чином, ми вже перекинули місток до 
правильного узагальнення. Саме тому в цій частині я знову кажу про правила. Головне, 
що ми самі, як ведучі, виконуємо їх, як непорушний закон. 
 

Завдяки правилу «всі учасники рівні і однаково важливі» ми можемо почути все 
багатство думок. Адже не секрет, що середньостатистична людина схильна 
класифікувати співрозмовників за статтю, віком, зовнішністю, національністю, освітою, 
статусом та іншими важливими для неї ознаками. Ці фільтри, які ми підсвідомо 
застосовуємо в будь-якому акті комунікації, заважають нам почути думку іншого з позиції 
інтегральності. 
 

Наприклад, уявіть, що ви бачите на кінотеатрі афішу: «Вхід вільний для всіх», радісно 
йдете всередину, ви давно чекали цього фільму, але в зал пускають тільки натуральних 
шатенок в синіх вовняних пальтах, які  не давніші 37-ми років, з вищою будівельною 
освітою. «Як так? - обурюєтесь ви. - Там же написано «для всіх». «Хто тут?» - дивиться 
крізь вас контролер, тому що молоді люди з чорною шевелюрою у картатій сорочці 
навипуск для нього не існують. Ні, адміністрація кінотеатру не зійшла з розуму, просто з 
якихось причин для неї «всі» - це ті самі натуральні шатенки. Зрозуміло, що у них серйозні 
проблеми з наповнюваністю, адже якщо натуральні шатенки ще якось зустрічаються в 
місцях культурного дозвілля, то вовняні пальта 37-ми річної давності мені доведеться 
ретельно пошукати. Але що вони можуть зробити? У них такий фільтр, більше нікого вони 
не бачать і не чують. 
 

Іншими словами, нам, як і кінотеатру, не завадить інтегральний підхід - щоб збирати зали, 
незважаючи на колір волосся глядачів і вік їхнього верхнього одягу. Тому при обговоренні 
в Колі початковий підхід з позиції важливості і рівності всіх учасників дозволяє 
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ведучому почути кожну думку без фільтрів, що є першою сходинкою до формування 
правильного узагальнення. 
 

Йдемо далі, до інших правил. Правило про відсутність суперечок, оцінок і критики і 
правило важливості слухати і чути один одного дозволяють учасникам вже в процесі 
обговорення почати формувати інтегральне узагальнення, адже всі думки добровільним 
бажанням учасників складаються у загальну скриньку і дозволяють сформувати погляд на 
проблему очима всіх. Тут ми спостерігаємо другий крок до узагальнення, завдяки 
інтегральному взаємовключенню всіх думок в одну.  
 

Правило про важливість бути щирим, природним допомагає уникнути комунікативного 
дисонансу - нерозуміння, розбіжностей в процесі обговорення,- воно запобігає помилкам 
ведучого в узагальненні. Якщо співрозмовник говорить одне, а його «тіло» демонструє 
інше, у багатьох із нас виникає внутрішній дискомфорт, недовіра і навіть сигнал 
небезпеки, не дозволяє з ним об'єднатися. Тому витягти учасників зі шкаралупи регалій і 
статусів, дозволити їм бути відвертими у Колі - це спосіб їхнього з'єднання. І, значить, 
черговий місток до правильного узагальнення. 
 

Так само й інші правила - про піднесення над відторгненням і роздратуванням, про 
бажання приймати рішення колективно, про те, що ми ставимо перед собою 
піднесену і благородну мету - сформувати загальне поле любові, участі, турботи, тепла, 
- вже самі собою допомагають ведучому в узагальненні. 
 

Знову і знову нагадуйте учасникам про несуперечливість суперечливого. Адже 
інтегральна сила не в тому, щоб шукати золоту середину, а почути всі протилежні точки 
зору і тим самим побачити цілісну картину. І вже з цієї точки знаходити рішення. Це немов 
кожен вийняв з кишені свій шматочок пазла і всі разом спробували зібрати пазл: не вийде 
з першого разу - не біда, перенесемо на наступний. Для швидкого збирання пазлів теж 
потрібен досвід. Головне, щоб смак з'явився і азарт. А допоки кожен тільки за свій 
шматочок пазла тримається, тільки його бачить і ще й вважає його найважливішим і 
єдиним, ніякого азарту викликати не вийде. 
 

Круглий приклад. Проводимо Коло для закоренілих холостяків, обговорюємо тему 

любові і сім'ї. Думки з питання «Що таке любов», звісно ж, найрізноманітніші, як і 

приклади з особистого життя. І ось ведучий починає узагальнення з  того, з чим 

безперечно погодилися всі (або більшість): "Чудово, всі сказали, що любов - це круто». 

 

На цьому недосвідченому ведучому хочеться зупинитися. Тому далі доведеться 

повторити думки учасників, які, за його поняттям, не входять в рамки мети 
«вмотивувати одружитися». А досвідчений ведучий з повагою і задоволенням 
проходиться різними ракурсами, даними учасниками: "Любов не так вже й просто 
знайти», «Любов – це частіше дуже боляче», «Любові  покірні всі за віком», «Любов 
може бути не тільки між людьми, а ще й до тварин, предметів або навіть чогось 
неіснуючого», «Любов – це взагалі не обов'язково». 
 

Утримайтеся від бажання підтасувати під вашу мету думки учасників. Вам також не 
потрібно замовчувати ці думки від побоювання, що погодившись з ними, холостяки не 
будуть одружуватися. Головне, що ми зробили, - дали учасникам можливість згадати і 
разом у Колі знову пережити це відчуття любові. У всіх його гранях, з усіма плюсами і 
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мінусами. І чим вищого ступеня об'єднання в Колі ми домоглися, тим сильнішим буде 
бажання знову пустити любов у своє життя. Відволічуся на секундочку і скажу, що 
шестеро з десяти холостяків з того Кола все-таки одружилися протягом року. А один 
навіть став батьком чарівної дівчинки. 
 

Отже, в узагальненій думці ми враховуємо думки кожного. Спочатку краще фіксувати всі 
відповіді учасників. При цьому відразу ж шукайте спільне - взаємозв'язок за методом 
індукції, інтегральності, складайте цей пазл! А з досвідом прийде уміння запам'ятовувати, 
немов відкладати в собі думки й тоді не буде проблем, щоб їх повторити, розставити 
акценти і узагальнити. 
 

Коли ведучий узагальнює думки учасників, йому варто знати один фокус: якщо не просто 
повторювати слово в слово, а переформулювати, можна отримати хороший ефект. Не 
секрет, що не всі вміють точно і переконливо висловити свою думку. Тому, коли ви своїми 
словами «допомагаєте» красиво оформити думку учасника, та ще кажучи при цьому, що 
він сам так сказав, він буде дуже вам вдячний. 
 

Ще важливо, щоб ведучий не тільки зібрав і узагальнив всі думки, не лише правильно 
розставив інтегральні акценти, але і по можливості з'єднав всі думки в одну точку. Якщо 
наше Коло пройшло правильно, у нас не виникає з цим проблем. Якщо об'єднання 
досягти не вдалося - ну що ж, чесно скажемо про це учасникам і запропонуємо ще раз 
зібратися, щоб спробувати зробити це знову. Як і все на світі, навичка інтеграції не 
виникає миттєво, тому найкращий результат досягається з допомогою серії Кіл. 
 

Взагалі чим більше ведучому вдається створити об'єднання, тим краще простежується 
єдина лінія. Так виходить, що перші, які висловлюються, готують ґрунт, а останні - чітко 
формулюють головну тезу. І в підсумку з головною тезою згодні всі. 
 

 Дуже добре зарекомендував себе спосіб, коли підсумок ми просимо підвести самих 
учасників. Наприклад, у такій формі: давайте складемо список з 10 порад "Як знайти 
ідеальну дружину" ("Як кинути курити", "Як знайти роботу своєї мрії»). Це перетворюється 
на гру, в якій беруть участь всі з великим ентузіазмом. 
 

Таким чином, взаємне включення кожного учасника в процесі обговорення і правильне 
інтегральне узагальнення ведучого, який враховує всі зв'язки і взаємозалежності, 
дозволяють прийти до рішення, до результату, який за рівнем на порядок вище 
результатів окремих учасників або команди, що працює поза рамками Круглої методики. 
Адже Коло - більше, ніж проста сума! 
 

Обмін враженнями та побажаннями 

 

Ми вже писали про це в попередньому розділі, але здається важливим повторити: 
наприкінці Кола обов'язково потрібно зробити «розбір польоту». Це, може бути, 
найважливіша частина: дозволити учасникам висловити, що вони зрозуміли про себе, про 
інших людей під час роботи в Колі, що відчули. Допомогти їм розкрити себе, вийти зі 
шкаралупи. Крім обов'язкових питань, перелічених у розділі «Реалізація», додатково 
можна вказати такі: 
 

- Чи хотілося вам заперечувати? 
 



 

77 

 

- Наскільки складно або просто було підтримувати інших учасників? 
 

- Чи можете ви тепер покласти руку на його плече? 
 

- Чи можете більше довіряти один одному? Чому? Що тут сталося такого, що не 
відбувається з нами в звичайному житті? 
 

Після відповідей учасників на такі запитання ведучий з повним правом може зробити 
висновок про те, як нам важко в своєму індивідуалізмі та як такий інструмент, як Коло, 
здорово допомагає вийти з себе (в хорошому сенсі), зрозуміти і відчути інших, розширити 
свої горизонти, свою точку зору - на ціле велике КОЛО. 
 

А потім поставити запитання: чи варто нам зібратися ще раз? На нашій пам'яті ніхто 
жодного разу не сказав «ні». Так виникає культура вирішення всіх проблем у Колі. 
 

Як повертати учасників до того, що потрібно ведучому 

 

Під «тим, що потрібно ведучому» мається на увазі не якісь його особисті інтереси, а 
приведення учасників Кола до об'єднання, до інтегрального погляду на поставлену 
проблему. Для цього дуже важливо підтримувати динаміку обговорення і принцип рівності 
учасників. Нагадаю, зазвичай у Колі 3-4 питання, які десять чоловік обговорюють протягом 
півтори години. 
 

Тепер давайте уявимо, що хтось з учасників увійшов в ораторський кураж, забув про час і 
про інших, все далі віддаляючись від теми. Тут інші починають дивитися вбік і ввічливо 
ховати в долоні позіхання. У такій ситуації ведучий – людина, яка не повинна бути 
скромною. Його робота - повернути «відірваного» учасника у Коло. Але робити це 
потрібно обов'язково м'яко, по-доброму, з розумінням і повагою, не принижуючи його 
самолюбства. 
 

За прикладами знову звернемося до учасників тренінгу ведучих. Ось якими 
фразами вони користуються, якщо... 
 

хтось з учасників говорить занадто довго: 

- Так, Олександре, ви відмінно відповіли на це питання, і ми хотіли б тепер послухати 
наступних учасників, спасибі. 

- Мені дуже подобається ваша відповідь, але хочу звернути увагу, наскільки важливо 
нам почути і інших учасників, їхні думки з цього питання. Тому що тільки тоді ми 
отримаємо колективну думку. 

- Дуже цікава ваша точка зору. Хто ще думає так? А у кого є інші думки? Давайте 
продовжимо обговорення. 
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- Ось! Саме з цього питання я хотіла б послухати Олександра, знаю, він теж має що 
сказати! 

- Велике спасибі, ви розкрили тему по-новому! Давайте перейдемо до наступного 
учасника. 

- І як раз до цього питання - ми хотіли б також почути, що хотів сказати Олександр у 
зв'язку з ... 

- Ми ще повернемося до цієї теми і ви зможете додати, а ми хотіли б почути, що хоче 
сказати Олександр щодо... 

- Хотіли б почути резюме, родзинку всієї вашої думки  одним реченням. 

учасник відходить від теми: 

- Те, що ви говорите, дуже важливо, але хотілося б зосередитися на... 

- З вашого дозволу, я хочу повернутися до важливих речей, які ви згадали раніше у 

зв'язку з нашою темою. Нагадаю питання... 

- Перш ніж ми підемо далі, я хотів би, щоб ви впорядкували для нас наступну тему... 

- Велике спасибі, з вашого дозволу я хотіла б повернутися до такого-то моменту... 

 

А перехід до наступного питання можна оформити так: 

- Спасибі, ви дуже цікаво відповіли, і я хотів би прямо звідси продовжити... Продовжити 
наступним питанням: ... 
 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  

 Використовуйте ці фрази, коли учасник віддаляється від теми, говорить занадто довго, 
або ми маємо справу з людиною, що використовує можливість для агітації. Вони 
допомагають швидко і елегантно, не зачепивши почуттів промовця, повернути його до 
обговорюваної теми. 
 

! Важливо: не перебивати, не переривати посеред фрази, а дочекатися паузи (вдих, 
точка) і вклинитися в цей момент. Це повинно виходити зсередини, від настрою, від 
поваги до нашого інтегрального процесу. 
 

Взагалі це дуже важливе питання для ведення Кола: чи повинен ведучий суворо 
слідкувати за часом на висловлення кожного учасника і обривати, якщо той 
виходить за відведений регламент? 
 

Давайте знову звернемося до найважливіших принципів Кола. З одного боку, у вас, як у 

ведучого, завдання для досягнення результату провести учасників певними станами в 

потрібній послідовності. Але якщо час обговорення з одного питання затягується, ви 

можете не встигнути. А скоротити маршрут, перестрибнути через один і відразу прийти до 
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третього не можна - не буде результату. З іншого боку, є правило рівності учасників, 

частини тривалості виступів і необхідність підтримки динаміки обговорення. 

 

Разом з тим, зрозуміло, що жорстка регламентація часу відповідей, жорсткі правила 
суперечать принципу Кола. Якщо порівнювати, скажімо, обговорення в Колі з 
обговоренням в родині, то немає ніякої проблеми, якщо батько, наприклад, скаже більше, 
ніж інші, а хтось скаже мало або нічого сказати з даної проблеми. Нормальна ситуація. 
Правила потрібні для створення і підтримання атмосфери, але вони не є метою. 
Однак якщо ви пропустите момент і не зупините когось, хто захопився і говорить занадто 
довго (в середньому більше 3 хвилин), ви ризикуєте викликати роздратування  інших, 
напрацьована атмосфера рівності та об'єднання розсиплеться. 
 

Тож пошук балансу між усіма цими принципами на сьогоднішній день не припиняється. На 
підтримку зауважу, що учасники з досвідом самі починають дотримуватися регламенту, 
оскільки розуміють важливість чіткості і лаконічності висловлювань.  
__________________________________________________________________ 
 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ВИНИКАЮТЬ 

 

Робота ведучого в Колі завжди викликає багато питань. Відповіді приходять з практикою, 
той, хто хоче стати ведучим Кола, повинен не раз відчути на собі, прожити цю особливу 
роль. Прояснити все і швидко, зазвичай неможливо, тим більше в теорії, але ми наведемо 
відповіді на деякі запитання, що часто виникають на тренінгах у майбутніх ведучих.  
Якщо у вас з'являться свої - пишіть, задавайте! 
 

Обов'язково ведучому наполягати, щоб всі учасники висловлювалися з 
кожного питання? Чи достатньо висловлюватися за бажанням? 
 

Краще не тиснути. За бажанням. Але створити таку обстановку, щоб кожен міг вільно 
висловитися. Є люди, які не можуть говорити, не можуть сформулювати свої думки: 
важко, соромляться, не в настрої, погане самопочуття або ще щось. Дайте їм трохи часу і 
навчіть учасників виявляти непідробний інтерес до кожного. Вони вберуть цю теплу 
атмосферу від інших і через півгодини (у крайньому випадку, наступного разу)  
братимуть  активну участь. 
 

Ведучий стежить за тим, щоб висловилися всі, і може вправно перенаправити бесіду на 
іншого учасника: «Ми всі хотіли б почути думку Олександра на цю тему». 
 

Що робити, якщо виникла суперечка, дискусія? 
 

Жодне Коло не застраховане від дискусій. Якщо в процесі обговорення хтось переходить 
в «опозицію», завдання ведучого та інших учасників - правильно підвести його до 
необхідності все-таки прийти до чогось спільного в обговоренні. 
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Не потрібно повністю пригнічувати дискусії, адже об'єднання може статися і через 
дискусію. Після відчуття напруги, що виникла в дискусії, смак об'єднання буде яскравішим 
і солодшим. Але пам'ятайте, що дискусія допустима в легкому форматі, коли вона не 
перетворюється на базар і відхід від теми. 
 

Що робити, якщо між учасниками Кола виникло роздратування? 
 

Проведіть гру Адвокат. Вдала гра на випадок, якщо ви відчули, що в Колі збільшилася 
напруга або хтось з учасників роздратований. Мета: знизити негативні емоції відносно 
людей, зрозуміти, що немає поганих і хороших якостей - кожна може бути використана на 
загальне благо, підвищити рівень емпатії. 

 

_________________________________________________________________ 
 

                                                                                                              

АДВОКАТ 

Матеріали: 
 

- аркуші паперу кожному учаснику 
- ручки кожному учаснику 
 

Хід гри: 
 

1. Роздаємо учасникам ручки та аркуші. 
 

2. Просимо учасників написати на аркуші паперу одну властивість характеру особистості, 
яка його найбільше дратує в людях. Не важливо, у кого конкретно! 
 

3. Складаємо аркуші вчетверо і кладемо в центр кола (якщо у когось є кепка, коробка, 
попросіть дозволу скористатися і покласти її в центр кола). 
 

4. Просимо перемішати всі записки і повідомляємо завдання: Кожен учасник повинен 
витягнути жереб і постаратися ―виправдати‖ властивість характеру, яка йому 
дістанеться. 
 

Майте напоготові одну погану властивість і продумайте, як би ви її виправдали, щоб 
точно навести приклад. Якщо ведучий перебуває в Колі, він може першим витягнути 
жереб і відразу  ж виправдати, але потрібно бути впевненим, що вийде показово 
правильний приклад. 
 

Приклад: 
 

―Брехня‖. У брехні має значення лише те, для чого, з якої причини людина бреше. 
Можливо, людина зазнала у минулому (в дитинстві) занадто суворого покарання за те, що 
вона сказала правду. Тепер вона бреше тому, що просто неусвідомлено уникає 
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повторення агресії на свою адресу. Їй потрібно допомогти створити відносини, в яких вона 
буде впевнена у своїй безпеці і отримає новий позитивний досвід. 
 

Або це взагалі не брехня, а фантазія, тому що дуже не вистачає уваги. Коли розповідаєш 
небилицю, всі слухають, і так компенсується недолік. Хорошу фантазію можна 
використовувати у творчості. Тобто запропонувати людині заняття, де вона б змогла себе 
реалізувати. 
 

5. Потім ведучий пропонує виконати по черзі те саме всім учасникам - виправдати 
витягнуту  властивість. 
 

Після того, як учасник висловився, можна запропонувати іншим членам Кола (за 
бажанням) доповнити ―виправдання‖. 
 

Після того, як все виправдано, ведучий вітає всіх з успішним виконанням цього завдання. 
Можна запитати: ―Як себе почуває група зараз?‖. Важливо дати можливість висловити 
відчуття від виконаної роботи.  
 
 Крім зміни стану Кола, гра допомагає формувати навичку пошуку позитивного там, де, 
здавалося раніше, його і бути не могло. Запускається механізм зміни сприйняття, 
ставлення до себе і оточення. 
 

Я був свідком того, як ви проводите Кола на стадіоні в Пітері, в них 

сиділи дві тисячі осіб. Як можуть керувати такою кількістю двоє ведучих? 
 

Під час таких масових Кіл двоє головних ведучих орієнтуються на одну десятку (іноді дві), 
що сидить в Колах, назвемо її фокус-групою. Ведучі чують радіотрансляцію з мікрофону, 
який передають один одному учасники фокус-групи і стежать за їхнім обговоренням. 
 

Фокус-група збирається не з якихось видатних особистостей, у неї набрані - іноді, 
випадково, а іноді навмисно - люди, що спочатку не співпадають як за позицією, так і за 
віком, статусом або національністю. 
 

Це допомагає слідкувати за ступенем формування їхніх думок і розуміти, коли час 
задавати наступне запитання і як воно має бути сформульоване, виходячи з того стану, 
до якого вони вже прийшли. Незважаючи на те, що питання в сценарії прописуються 
більш-менш чітко, рідко буває, щоб хороший ведучий дотримувався цих питань. 
Орієнтуючись на те, що і як говорять учасники Кола (фокус-групи), ми вільно і 
швидко міняємо хід наших питань, іноді навіть тем, варіюємо питання разом з 
учасниками і ведемо їх темою відповідно з їхнім станом. 
 

Адже кожного разу все змінюється: люди, їхні комбінації між собою, - і це виявляє 
нові можливості. І з огляду на те, чого ми хочемо досягти на виході, ми повинні 
коригувати Коло: іноді трішки підкрутити, різкіше зробити цей зв'язок між ними або 
поставити серйозні, а можливо, і неприємні питання. Або незрозумілі, щоб навмисне 
ввести їх у стан помилки, непорозуміння, а потім цей стан відпустити трішки. Один з 
наших давніх і улюблених замовників зізнається, що обговорення в Колі за ступенем 
цікавості й одержуваного драйву набагато перевищує голлівудські картини. 
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Плюс в залі в основних ведучих, звичайно, є помічники: по одному модератору у кожному 
колі - вони допомагають дотримуватися правил і сприяють об'єднанню і кілька людей, які 
прогулюються між колами і повідомляють головним ведучим про динаміку, появу 
труднощів або, навпаки, про те, що можна посилити обговорення. Модераторів Кіл ми 
готуємо безпосередньо перед заходом, протягом двох годин навчаючи їх іграм на 
об'єднання, правилам Кола і відчуттям Кола, з  яким повинен працювати. 
 

В іншому, не має особливого значення, скільки перед вами кіл. В залежності від досвіду 
ведучого, у нього може бути п'ять, десять або сто десяток.  
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ІДЕАЛЬНИЙ ВЕДУЧИЙ - ЯКИЙ ВІН 

Професійні та особисті компетенції ведучого: думки учасників Кола 

(процес підготовки ведучих). 

 

- Вміє донести правила і показати приклад їх дотримання. 
 

- Допомагає утвердженню рівноправності, навіть якщо перед тобою доктор наук. 
 

- Підтримує інтерес до теми, учасників один до одного. Має широку ерудицію. 
 

- Стежить за енергією, динамікою і темпом (регулює). 
 

- Має досвід, тренування, напрацював потрібні навички, знає, як вийти зі складної ситуації. 
У нього гарна реакція. 
 

- Добрий, авторитетний, з почуттям гумору. 
 

- Делікатний, уважний, малопомітний. 
 

- Зовні привабливий, гарно виглядає. 
 

- Не висловлює своєї думки і оціночних суджень. 
 

- Має навички модератора і медіатора, комунікатора-інтегратора: створює атмосферу і 
зв'язок між учасниками. Всередині має відчуття об'єднання, може приєднати кожного 
учасника. 
 

- Любить всіх, вміє «накидати сітку любові» на аудиторію (учасників і глядачів). 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Якщо є бажання зрозуміти, наскільки ви близькі до ідеалу, можете скористатись ось таким 
листом самооцінки, яким ми користуємося на тренінгах ведучих. 
 

ЛИСТ САМООЦІНКИ 

Критерії Так/Ні Примітка 

 

1. Доглянутий зовнішній вигляд, без 

дефектів, татуювань на видних місцях 

  

2. Виразна, членороздільна мова, 
немає дефектів дикції, що ускладнюють 
слухання і розуміння 
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У ЧОМУ ГОЛОВНІ СЕКРЕТИ ПРОВЕДЕННЯ КІЛ І ЧОМУ У МЕНЕ ВИЙДЕ 

ПРИВЕСТИ КОЛО ДО ЗАПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ? 

- Сценарії навмисно розробляються таким чином, щоб питаннями провести учасників 
певними стадіями, прийти від проблеми до виправленого стану в конкретній темі або 
суспільній проблемі. 
 

- Склад учасників підбирається інтегрально, щоб врахувати всі думки всіх громадських і 
соціальних груп, професіоналів і людей з особистою історією, теоретиків і практиків, 
прийти до інтегрального об'єднання протилежностей. 
 

- Ми поважаємо кожного учасника і не робимо різниці між здатними і нездатними, 
симпатичними і неприємними, для нас всі рівні і всі важливі.     

3. Мова тіла (погляд, поза, рухи, міміка і 
помірна жестикуляція) 
 

  

4. Природна поведінка, щирість   

5. Вміння вести стіл (робота з 
учасниками): 

  

А. Підтримує дотримання учасниками 
правил 
 

  

Б. Надихає і мотивує учасників до 
прояснення їхньої позиції, використовує 
допоміжні комунікації вирази 
 

  

 

В. Вміє слухати і чути 
 

  

Г. Вміє резюмувати і підводити підсумки 
обговорення 
 

  

Д. Створює дружню атмосферу рівності, 
відкритості та щирості 
 

  

Е. Приводить учасників до загального 
рішення або до основної задуманої 
сцени 
 

  

Резюме: що вам потрібно 
надолужити, щоб бути хорошим 
ведучим? 
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Люди це відчувають і відповідають нам тим же.                                              

- Коло завжди має достатньо ресурсів, щоб досягти мети. Ведучому потрібно тільки 
допомогти їх відкрити. Якщо учасники Кола починають втрачати сили, ведучий з новою 
силою працює на їх об'єднання, і тут же відкриваються нові найпотужніші ресурси. Просто 
потрібно довіритися Колу! 
 

- Ми виходимо з того, що кожен учасник Кола відповідальний, компетентний і 

зацікавлений в досягненні загального результату. За законом очікувань, які 

справджуються самі собою 15,  учасники намагаються їм відповідати. 

 

- Ми щедрі на схвалення і підтримку. Ми не даємо оцінок чиєїсь роботи або 
висловлювань, оскільки це зруйнує рівність учасників, але завжди даємо зрозуміти, що 
розуміємо складність поставлених цілей і помічаємо загальні успіхи в просуванні до 
результату. 

- Гумор - один з найважливіших ресурсів ведучого. У Колах повинна панувати радість і 

легкість. За допомогою гумору ми можемо знизити напругу, прибрати страх, відродити 

оптимізм, посміятися над власними помилками і таким чином показати, що ми ні від кого 

не вимагаємо досконалості. 

- Сам формат Кола проводить учасників  інтегральним станом і ―заокруглює‖ їхнє 
ставлення один до одного. 
 

- Люди більше готові до такої форми обговорення, ніж нам здається. Всі учасники, з якими 

нам довелося працювати, сприймають Кола з радістю і вдячністю, просять повторити, 

намагаються повторити самі. 

 

- У кожному з нас закладено прагнення до єдності, просто ми перелякані і тому закриті і 
намагаємося триматися один від одного подалі. Довіра і щирість розкривають наше 
справжнє бажання, в Колі воно розкривається. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Коли бачиш, стільки відповідей на це питання, здається, що бути ведучим Кола - простіше 
простого, треба лише вивчити правила і добре підготувати обговорення. А там само якось 
складеться. Але, на жаль, як би нам не хотілося, не можна стати цим ведучим, тільки 
прочитавши книгу, як не можна стати лікарем, засвоївши лише підручник. Я, звичайно, не 
смію їх серйозно порівнювати, але ведучий не простий учасник Кола, це інший рівень, 
який досягається певною роботою над собою. Вона неможлива самостійно, без допомоги і 
досвіду людей, які провели десятки і сотні Кіл. Але хороша новина в тому, що такі люди є і 
вони з радістю діляться всім, що знають і вміють! 
 
 

 __________________________________  

15 Учасник Кола має на увазі Ефект "самоисполняющихся пророцтв" або ефект Пігмаліона, вперше 

описаний відомим американським соціологом Робертом Мертоном в 1948 р. 
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Ех, Юля, - зітхнуть в цьому місці деякі наші читачі. - Це, звичайно, все чудово. А що 
робити, якщо немає можливості фізичних зустрічей у Колах? Якщо партнери/колеги/сім'я 
розділені океаном? 
 

Ага, у нас є відповідь і на це. Тоді ми організуємо наші кола в google+. 
На сьогоднішній день це найкраща платформа для проведення КС. Вона безкоштовна, 
допускає відео-спілкування одночасно до 10 чоловік 16, з одночасною прямою 
трансляцією на youtube (що дозволяє залишити запис) і є можливість чатів. Хоча 
відволікатися на чат з досвіду не рекомендуємо, він теж розриває Коло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 
16  Насправді вже допускає участь п'ятнадцяти, але для Кола це занадто багато, тому дотримуємося 
кількості не більше десяти. Інакше динаміки не буде. 
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7. ВІРТУАЛЬНІ КОЛА: 

 

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ 

 
 

Одна з чудових властивостей Кіл в тому, що їхня об'єднуюча сила діє не тільки при 
фізичній зустрічі учасників. Перевірено не раз. Не дуже перебільшимо, якщо скажемо, 
що завдяки інтернету у багатьох людей в принципі є можливість стати учасником Кола, а 
значить, відкрити для себе новий спосіб спілкування – де тебе завжди слухають, де твоя 
думка дуже важлива, де вона не суперечить, а додає до загальної картини. На додаток, це 
чудова можливість вирішити актуальну проблему. Ми спостерігаємо за тим, як наші колеги 
проводять цілі серіали за вирішенням проблем учасників кіл, від питання одружуватися 
або не одружуватися до проблеми відмови від паління. Тут кожен може отримати 
відповідь з Кола і невідоме раніше наповнення теплом, радістю і бажанням негайно 
прийняте рішення реалізувати. 
 

У чому переваги віртуальних Кіл? Насамперед, безумовно, можливість забути про 
відстані. Ви можете не обмежувати себе у виборі учасників, виходячи з географії: це шанс 
зібрати найширший спектр думок, який ви собі можете уявити. Труднощі можуть бути 
через різні часові пояси, але це врешті-решт не проблема. Навіть коли люди включаються 
з трьох-чотирьох країн. Сидячи вночі у себе вдома в Москві, я брала участь в Колі разом з 
тими, хто перебував у Сіетлі, Києві, Хайфі і на Гоа. Ось де різниця в часі! Але в колі про 
час забуваєш. 
 

Інша перевага: у віртуальне Коло можуть прийти ті, хто фізично просто не має такої 
можливості, наприклад, через хворобу. А для когось, до речі, віртуальне спілкування 
взагалі служить зціленням. В Університеті Східної Англії створили метод тренувань, який 
дозволяє людям з підвищеною соціальною тривожністю, які уникають особистих контактів, 
впоратися зі своїми фобіями. Вони репетирують різні сценарії з віртуальними партнерами, 
і потім їм набагато легше даються реальні зустрічі. У нашому випадку – віртуальні Кола 
гарно допомагають тим, кому цифрове спілкування прийнятніше через сором'язливість 
або просто звички. 
 

Віртуальні Кола – чудове рішення не тільки у випадках, коли учасники розділені 
кордонами і часовими поясами. Навіть якщо ви вирішили провести зустріч із 
співробітниками свого відділу для обговорення проекту,терміни реалізації якого минають, 
ви можете це зробити з дому в неділю. Не кажучи про те, щоб зібратися в Коло з колегами 
з філій в інших містах і поділитися новинами або підтримати мотивацію один одного. Все 
це робить мережеві круглі столи неймовірно зручним інструментом: зібратися в Коло 
можна в будь-який зручний час в будь-якому зручному місці. Потрібен тільки інтернет. 
                                                                                                            

Ніхто, звичайно, не заперечує важливості відчуття безпосередньої близькості, яка виникає 
в «реальному» Колі, проте його властивості в більшості випадків не зникають при 
віртуальній формі, ось що дивно. Бували навіть випадки, коли учасники інтернет-зустрічі 
отримували сильніші враження, ніж в очних круглих столах. 
 

Ну, зрозуміло, не тільки. Говорячи про те, що віртуальне Коло працює так само, як 
фізичне, ми, звичайно, маємо на увазі, що крім якісного інтернет-з'єднання необхідні й інші 
умови. Але про них ми вже говорили в попередніх частинах. За великим рахунком, 



 

88 

 

віртуальне Коло – це фізичне Коло плюс інтернет. За мінусом, можливо, фліп-чартів. А 
решта – залишається! Головне – настрій на з'єднання і дотримання правил Кола. А 
правила ті ж самі. 
 

Особливості віртуальних Кіл 
 

На що варто звертати увагу при підготовці та проведенні Кіл в мережі: 
 

- Лінія повинна стати колом. Зазвичай на екрані монітора учасники розташовані в ряд, 
але вони повинні відчувати, що знаходяться в колі. Це завдання ведучого: учасники 
повинні говорити по черзі, ніби по колу. Від питання до питання можна міняти напрямок – 
справа наліво або зліва направо – щоб дати колу «вільно обертатись». 
 

- Застосовуються різні способи спільного взаємного налаштування учасників. 
Багато ігор і вправи, що застосовуються як розминка на початку фізичних Кіл, можна 
налаштувати на віртуальний формат, користуючись чатом, відеокамерою і т.д. Скажімо, 
гра «Пальчики», коли учасники тягнуть палець вгору, а потім закривши очі опускають його 
не в центр кола, а до камери, яка служить ідентифікатором з'єднання. Можна 
використовувати і компліменти, і більш інтелектуальні ігри-з'ясування (наприклад, 
вирішити завдання в Колі), та рольові ігри, аж до того, що учасники можуть одягнути 
маски, на яких буде написана їхня роль. Варіантів багато. 
 

- Легко використовуються відеокліпи. Це одна з переваг мережевого формату. Відео 
може стати в нагоді, наприклад, для опису теми обговорення, мотивації, навіть щоб 
нагадати правила. Тобто частину того, що на реальній зустрічі говорить ведучий, на 
віртуальній – можна показати всім на екрані. 
 

- Можливі цікаві поєднання віртуального і фізичного Кола. Вдалою виявилася така 
схема: в одному місці збирається реальне Коло, а з інших місць підключаються інші 
учасники. І виходить, що на моніторі в ряду учасників одне віконце – це фізичне Коло. Їх 
навіть може бути декілька. Треба тільки враховувати, що чим більше учасників, тим 
більше часу займе обговорення. Плюс до того в мережі процес трохи подовжується за 
рахунок різної якості зв'язку в учасників і пов'язаних з цим затримок. 
 

- Присутні глядачі. Цього як правило немає на реальних круглих столах. А у віртуальних 
глядачі стають новою силою, новою ланкою, з якими теж треба вчитися працювати і 
взаємодіяти. Аж до того, що Коло може стати новим – інтегральним форматом 
телебачення. До того ж так можна давати освітні блоки, які будуть впливати на велику 
аудиторію. 
 

- Хороша масштабованість. В інтернеті можна одночасно створити кілька Кіл по одній 
темі. А потім подивитися на ефект і порівняти результати. Головне тут – координація. 
 

Про що повинен пам'ятати учасник віртуального Кола 
 

Зовнішній вигляд 
 

Одяг бажано мати монотонний, без смужок, кліток, дрібних квіточок, щоб не «рябило» під 
час трансляції. Одяг (до пояса) охайний, класичного типу, рукав довгий, шия відкрита. 
Чоловікам рекомендується поголитися перед участю в Колі. 
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Мова тіла 
 

Необхідно сидіти прямо, розгорнувши плечі, злегка нахилившись вперед, не 
розгойдуватися на стільці і не відкидатися сильно назад. Руки постійно повинні 
знаходитися на столі і бути відкритими (не стиснуті в кулаки і не схрещені на грудях). 
 

Мова і тон мови 
 

Дуже важливо з самого початку і протягом усього обговорення говорити з натхненням, 
щоб створити атмосферу доброї бесіди, а не просто пінг-понг запитань і відповідей. 
 

Як проводиться віртуальне Коло 
 

Для віртуальної зустрічі потрібно в принципі те ж, що і для звичайного Круглого столу: 
тема, ведучий зі сценарієм, учасники. Тільки замість приміщення для заходу – канал 
зв'язку і комп'ютери з веб-камерами та мікрофонами. 
 

По суті мережеве Коло – це відеоконференція. В Інтернеті чимало платформ для 
проведення відеоконференцій, у них різні особливості та можливості, є з чого вибирати, 
досить ввести запит в пошукачі. Ми в нашому співтоваристві надаємо перевагу сервісу 
Hangouts від Google+. Не можна сказати, що його інтерфейс зрозумілий з першого разу (як 
і у всіх сервісів Google), але до нього швидко звикаєш. Його переваги: до 15 учасників, 
стійкий зв'язок, можливість трансляції і запис заходу в YouTube. Тобто в принципі все, що 
потрібно для віртуального обговорення. 
 

Загальна схема відеокола зазвичай така. Коли захід публічний, організатор на своєму 
сайті або в соцмережах розміщує анонс Круглого столу з темою, датою і посиланням на 
сайт, де буде зустріч/трансляція. Якщо учасники ще не набрані, про це теж 
повідомляється: якщо вам є що сказати по темі, приходьте брати участь. А всі зацікавлені 
можуть спостерігати за обговоренням в реальному часі. 
 

Якщо Коло «для внутрішнього користування» і не має на увазі глядачів, то оповіщення 
учасників проводиться зручним способом – телефоном, скайпом, електронною поштою. 
 

І власне в призначений момент до відеоконференції під'єднуються учасники, якщо є 
трансляція – включаються глядачі, і починається обговорення за звичною схемою Кола, 
про яку розповідалось в попередніх розділах. Глядачі можуть обмінюватися думками та 
враженнями в чаті. 
 

Для віртуальних Круглих столів за участю широкої аудиторії можна створювати спеціальні 
інтернет-майданчики, які стають цілими спільнотами однодумців. Наші колеги створили 
портал Krugi.tv, де проходять самі обговорення, публікуються анонси, відгуки та враження, 
ведеться архів минулих Круглих столів.  
_________________________________________________________________ 
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Проект Krugi.tv був створений восени 2012 року групою захоплених ідеєю круглих столів  
людей з різних міст, як майданчик для обміну думками в форматі круглих столів. 
Поступово до команди приєдналися люди з різних куточків світу, і зараз нас більше 100 
чоловік, які беруть участь у підготовці, обговоренні, а також просуванні ідеї круглих столів 
на всіх можливих рівнях. 
 

Krugi.tv – це відкрите співтовариство, яке за допомогою простого інструменту – круглих 
столів шукає і знаходить відповіді на непрості питання, вирішення гострих проблем 
людини і суспільства. Мета проекту – за допомогою колективного розуму і прагнення до 
об'єднання наблизити кожну людини до щастя і гармонії. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

На сайті http://www.krugi.tv/ можна подивитися, як це проводиться, і взяти на озброєння те, 
що сподобається. Детальну інструкцію з організації віртуального Кола за допомогою 
Hangouts можна знайти за цим посиланням 
https://docs.google.com/document/d/1QuD49K_N4yw4MxCieeEa71Ag2- 
49YTmd4MvtA6E8WBc/edit 
 

Для роботи з Hangouts потрібна лише реєстрація в Google+, це справа кількох  хвилин. 
 

Віртуальний формат – хороший спосіб почати знайомство з Круглою методикою. Щоб 
провести круглий стіл, потрібно знайти учасників – нехай навіть одного-двох, призначити 
зустріч в мережі і поговорити за правилами. Для багатьох це набагато зручніше, ніж 
зустрічатися фізично. Повторимося, важливий не формат, а правильний зв'язок і мета – 
разом прийти до рішення, залишивши осторонь відмінності і суперечки. 
 

Важливо! 
 

1. Використовувати надійне з'єднання з інтернетом (краще дротове). 
2. Під час відео-зустрічі перебувати в тихій кімнаті без сторонніх шумів з гарним 
освітленням (обличчя не в темряві). 
3. Виставити гучність мікрофону. 
4. Якщо ваш комп'ютер «робить відлуння» (через нього повторюються репліки інших 
учасників), одягніть навушники. 
5. Перевірити, що позаду вас, яке тло. Краще, якщо за вами чиста, однотонна стіна, немає 
сторонніх предметів на зразок прасувальних дощок і розкиданих речей). 
6. Жестикуляція помірна, поза вільна, але стримана. Не хитатися, не крутитися перед 
камерою. 

 
  

http://www.krugi.tv/
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8 . ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ  НЕ НОВАЧКІВ. 

Питання: Є люди, які звикли спочатку висловлювати негативну думку, а 

потім на контрасті видавати протилежну ідею. Така форма обговорень 

деструктивно діє на учасників Кола, але ті, хто нею користується, кажуть, що їм так 

простіше пояснювати свою точку зору. Як з цим бути? 

Це наша егоїстична звичка. А нам цікаво знайти в правильному об'єднанні  між людьми 

таку силу, яка б дала змогу піднятися над нашою первісною  природою і дозволила 

ставитися один до одного по-людськи, із зацікавленістю. Тому тут немає місця дискусіям. 

Адже ніколи ніхто не  є цілком справедливим і завжди частково має рацію кожен, і наша 

звичка бачити не загальне, а різницю, заважає прийти до спільного знаменника. 

Ми розуміємо, що люди звикли до дискусій, отже, треба заздалегідь налаштовувати 

людей тільки на інтегральність і показувати, наскільки невигідні для досягнення спільної 

мети суперечки, протиріччя і критика. Дискусія? Так, але вона має бути спрямована тільки 

на об'єднання і полягати в  доповненні, а не знищенні супротивника. Він може говорити 

щось зовсім протилежне моїй  думці, а я зобов'язаний прийняти це як додаток до своєї 

точки зору. Буквально кілька зусиль - і раптом я починаю розуміти, що його точка зору в 

інтегральному світі може вдало взаємодіяти з моєю і тоді стає зрозумілим, що дискусія 

йде, але в позитивному ключі. 

В жодному разі не заперечувати: форма - тільки позитивна! Додавати, тільки лише 

додавати кожного до нової інтегральної картини, ні в якому разі не вступати ні в які 

суперечки, конфлікти, ні в які заперечення. Якщо хтось щось сказав, а я вважаю, що 

можна зробити ще краще, я так і кажу: «Додаючи до того, що сказав мій колега, я вважаю, 

що ми можемо зробити ще краще – а саме ось так». 

На наступному, більш просунутому етапі, приблизно через 10 кіл, коли ми з тим самим 

складом учасників вже досягаємо значного об'єднання, можна доповнювати його 

всілякими негативними, протилежними один одному включеннями, запереченнями. І ми 

побачимо, як Коло само переінакшує ці заперечення, і вони починають додавати до 

нашого об'єднання ще більшу силу. Але, на самому  початку, ні в якому разі, не можна 

дозволяти це групі! 

Питання: Як бути, якщо людина в колі категорично не згодна  з більшістю 

учасників? 

Ми можемо  з усією можливою участю і підтримкою їй сказати так (причому від імені всіх 

присутніх в колі): «Дорогий Петре, ми бачимо, що ось ти з цим не згоден, але твою незгоду 

ми зараз приберемо. Ми розуміємо, що впродовж життя під впливом сім'ї, школи, ЗМІ та 
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всього твого оточення у тебе вже склалася стійка думка з цього питання. Але зараз давай 

відкладемо її. Спробуй бути, навпаки, апологетом нашої думки. Ось переконай всіх інших, 

що наша думка, наше майбутнє, яке ми зараз бачимо, - воно єдино правильне, єдино 

можливе з того, в чому ми існуємо. Ти нічим зараз не ризикуєш, це просто гра. Спробуй, 

чи здатний ти в принципі приймати нові точки зору і погоджуватися з ними?» 

І ми даємо цій людині для цього час, декілька порад  і все таке інше, і вона це робить. 

Якщо ви відчуваєте, що  саме лише прохання не подіє, запропонуйте гру «Перевертні». 

Тобто завжди налаштовуємо її на позитивне, на те, що не на запереченні, не на суперечці, 

а завжди на позитиві, на підйомі до того стану, до якого ми хочемо привести учасників. 

В крайньому випадку виведіть її з Кола і посадіть віддалік,  звідки можна критикувати 

людей, що вони нібито нічого не розуміють, і що тільки їй одній все відомо. І тоді людина 

починає відчувати, що вона одна. Чому інші можуть, а вона ні? Заздрість починає 

працювати і виступає тут у вигляді позитивної сили. 

Питання: Бувають випадки, коли людина під час Кола не може впоратися з 

якимись своїми рисами характеру. Як нам з нею взаємодіяти? 

Можна спробувати сказати їй так: "Сьогодні ти відчуваєш, що в тебе всередині все 

буквально кипить. Давай домовимося: ми даємо тобі десять хвилин. П'ять хвилин ти 

висловлюєш все негативне, а інші п'ять хвилин – все позитивне, тобто абсолютно у 

зворотний бік. Домовилися? Починай!". 

Питання: Як чинити з такими дуже чутливими людьми, які не витримують 

того, що з ними відбувається в Колі – їх переповнюють емоції  і  щоразу вони 

вибігають з Кола. Чи зупиняти їх, саджати назад? 

Краще цього не робити. Якщо для них це таке нервове напруження, якщо вони не в змозі 

перенести ту інтегральну силу, яка створюється в Колі, і відчувають в собі "рознос", який їх 

знищує - відпустіть їх. 

Перш ніж запрошувати таких людей в Коло, слід, можливо, попереджати: як тільки ви 

відчуєте, що вам стає нестерпно, встаньте і відійдіть. Можете вийти, подихати повітрям, 

знову зайти. Можете бути присутніми як співчуваючі спостерігачі. Сидіть і заздріть - чому 

вони можуть, а ви ні. 

 Заздрість - це дуже серйозна допоміжна сила, тим більше якщо одні бачать, що інші 
можуть нормально спілкуватися між собою і відчувають натхнення. 
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Питання: Інколи при запуску деяких проектів ми не можемо прийти до 
загальної домовленості. Тоді ми практикуємо Коло, щоб разом вирішити проблему. 
А може бути, час від часу в принципі варто влаштовувати такі загальні збори в 
колі?  

 

Звичайно! Наші друзі і партнери, прихильники Круглої методики, практикують: 

- Ранковий тижневий заряд в Колах щопонеділка. Мета Кола - після вихідних 

повернути команду в робочий стан, при цьому взявши в роботу все краще, що 

сталося з ними за вихідні: все тепло, натхнення і враження, отримані поза офісом; 

- Щотижневі творчі «літучки» (кращі ідеї з Кола для поліпшення процесів і 

результатів);   

- Ранкові/вечірні «літучки» в Колі (настрій на день або підведення підсумків дня, 

чотири убиті зайці одночасно: інформування, навчання, мотивування і збір 

зворотного зв'язку від членів команди, колег).  

- Питання з обговоренням в Колі нової цікавої/навчальної інформації. Засвоєння 

інформації 90% проти 20-25% в звичайній формі подачі. Збір пропозицій і думок в 

Колі для ухвалення рішення з конкретного питання. А при високому рівні взаємодії – 

ухвалення загального рішення з питання. Засвоєння інформації 90% проти 20-25% 

в звичайній формі подачі. 

- Щоквартальні Кола з партнерами/клієнтами/фокус-групами (абсолютно необхідний 

сьогоднішньому підприємцеві зворотний зв'язок з поточного стану і пропозиції щодо 

поліпшення товарів і послуг). Ігри на об'єднання, поліпшення командної роботи.  

- Ігри на об'єднання, поліпшення командної роботи.  

- Приємні об'єднуючі традиції. Наприклад, коло компліментів один одному або всій 

команді в кінці дня/тижня/місяця або чаювання з обміном враженнями про щось 

важливе для групи по Колу.  

Питання: Якщо ми хочемо прийти до єдиного рішення, комусь напевно 

доведеться або відмінити свою думку, прийнявши іншу, або поступитися 

більшості. Але чи не пошкодить це результату? Адже є небезпека, що Коло 

підкорятиметься лідерам. І чи можна залишитися при своїй думці, але при цьому 

зафіксувати загальне рішення? Якщо ми хочемо прийти до єдиного рішення, 

комусь небезпека, що Коло підкорятиметься лідерам. І чи можна залишитися при 

своїй думці, але при цьому зафіксувати загальне рішення? 
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 Так, це непростий дуальний механізм. З одного боку, всі питання треба вирішувати, дуже 

бажаючи прийти до єдиної думки, з іншої - необхідно залишатися принциповими. Тобто не 

поводитися, як "божі кульбабки", котрі вирішують всі як один і інакшою думкою бояться 

образити один одного, але при цьому треба не бути впертими і не сприймаючими думок, 

відмінних від своєї. 

 

Якщо кожен відмінить себе перед усіма, ми нічого путнього не вигадаємо. Тому ми весь 
час ніби йдемо по середній лінії – зліва у вас чітке жорстке ділове вирішення питання, а 
справа – абсолютно протилежне до нього прагнення до повної згоди і єднання команди. 
Тоді у підсумку виходить правильне – добре для людей і реальне для роботи - рішення. 
 

Питання: У Колі ми відчуваємо себе неймовірно добре. І воно дуже 
продуктивне для роботи. А чи не виробиться у нас залежність більша від 
наркотичної: ми перестанемо працювати і лише сидітимемо в колах? 
 

Не варто практикувати Кола часто. Є небезпека «замилити» інструмент, зробити його 
буденним і обридлим. Два-три рази на тиждень по годині абсолютно досить. А весь 
останній час ми повинні намагатися зберігати той же інтегральний рівень обговорень, 
дотримуватись правил Кола в щоденному своєму спілкуванні - і в розмовах, і в листуванні: 
не критикувати, не сперечатися, додавати свою думку до попередньої і відчайдушно 
прагнути до загального рішення. 
 

Питання: Після перших інтегральних обговорень в колах, люди, що брали в 
них участь, кажуть, що чим більше вони використовують цю методику, тим більш 
егоїстичними стають. Це так?  
 

Вони не стають. Вони просто починають помічати, бачити це в собі. І це дуже добре. Не 
бійтеся цього. Жодних негативних явищ, ексцесів, впадань в депресію у них не буде. Зате 
вони вже відчувають і розуміють, наскільки наше окреме індивідуальне менше за 
колективне, і виникає велика необхідність об'єднатися між собою. 
 

Питання: Громадське Коло – це своєрідне шоу, і, в принципі, люди 
приходять поглянути, як вирішується проблема, що цікавить їх, за круглим столом. 
Але коли немає сварок і суперечок – дивитися нудно. Як нам проводити Кола на 
зразок ток-шоу, які залучають телеглядачів?  
 

Повторимо: ми можемо спілкуватися в Колі лише в позитивному ключі. Жодних "проти" і 
тим більше криків і сварок. Якщо для вас це неприйнятно – влаштовуйте ток-шоу за 
законами шоу-бізнесу. А ми точно знаємо лише одне – жодну проблему неможливо 
вирішити суперечкою. Всі питання вирішуються лише через об'єднання. І нам не важливо, 
що відчуватимуть глядачі, хай хоч заснуть. Важливо, щоб учасники Кола прийшли до 
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об'єднання і вирішили ту проблему, яка стояла перед ними, а інколи і перед великими 
масами людей, включаючи тих самих сплячих глядачів.  
 

Питання: Я розумію, що одним з важливих елементів кола є обмін 

враженнями. Але люди не завжди готові ними ось так запросто ділитися. Чи 

обов'язково проводити обмін враженнями після кожного Кола? 

 

Дійсно, якщо люди спочатку не знайомі один з одним і працюють в Колі дуже обережно, 

потрохи додаючи до питання лише тому, що їм незручно мовчати, то треба почекати, не 

нав'язувати їм обмін враженнями, вони не можуть ще собі цього дозволити. Дочекайтеся, 

коли між ними з'явиться теплота, радість від того, що вони прийшли до якогось загального 

взаєморозуміння, – і тоді є момент для відвертості. 

 

Питання: Буває так, що в Колі люди відчули теплоту і розкрилися - неначе 

їхнє серце розкрилося. А після зустрічі, особливо це характерно для чоловіків, 

раптом злякалися цього: як таке з ними сталося, як вони таку слабину проявили? 

Адже стереотип суспільства в тому, що в звичайному житті справжній чоловік має 

бути стриманим, мовчазним, розраховувати лише на себе. Як бути з цим? Можливо, 

якось заздалегідь пояснювати учасникам, що такий ефект можливий  і що не варто 

цього боятися? Або дати якісь спеціальні вказівки? 

 

Так, їх можна зрозуміти. Якщо в групі немає довіри, немає ще потрібного рівня 

взаєморозуміння і підтримки, то вийде, що ви їх вивели на відвертість, а вони потім 

відчуватимуть себе обеззброєними перед іншими людьми. Це недобре. Наше завдання не 

в тому, щоб вивернути їх навиворіт, а в тому, щоб показати, що існує абсолютно інша 

методика взаємодії, ставлення до життя, вирішення проблем, яка будується на такій ось 

приємній грі: збиранні пазла з доповнень один одного замість протистоянь, суперечок і так 

далі. Тобто треба чітко відчувати, де межа і за неї не заходити, навіть відволікати, 

можливо, якщо вони самі під впливом сили Кола починають йти глибше. В цілому, це, 

звичайно, залежить від модератора, від ведучого Кола. 

 

Питання: Як поєднати в одному колі людей з різним рівнем інтегральної 

підготовки? Більш просунуті будуть або дратуватися на тих, хто лише прийшов і по 

недосвідченості порушує правила або поводиться не так, як би їм хотілося, або, 

навпаки, поступатимуться новачкам. 
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 Якщо є загальне правильне налаштування, то немає жодної відмінності між рівнями 

людей. Адже в тому-то і сила правил Кола, що кожен старається в тій мірі, яка для нього 

зараз можлива. І так всі доповнюють один одного. Ми помічали, що навпаки, ті, чий рівень 

нижчий, саме завдяки таким своїм «дитячим» зусиллям, дають велику потужність. Адже є 

сила кількісна і є якісна. І в Колі відбувається їхнє взаємне додавання. І ще цікавий і 

вигідний для «стареньких» момент: якщо група працює разом, ми раптом починаємо в 

словах новенького чути те, що він сам не чує. Йому здається, що він говорить якісь 

звичайні слова, а ті, у кого є досвід, беруть з цих слів значно більше і розуміють його 

думку глибше, ніж він сам. Отже, не бійтеся змішувати найрізноманітніших людей – в колі 

всі важливі.  
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ДОДАТОК. ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ КІЛ 

Насамперед із багатьох джерел були відібрані ігри та вправи, які: 

А) можна використовувати в Колі, 

Б) сприяють об'єднанню і підвищенню настрою, а не навпаки. 

Ось вимоги, якими ми керувалися при виборі ігор. 

 

Повинні Не повинні 

1. об'єднувати 

2. показувати, що коли виграють усі, 

виграю я 

3. бути повчальними 

4. бути веселими 

5. бути динамічними 

6. бути простими і зрозумілими 

7. бути не страшними, безпечними 

  

1. стимулювати конкуренцію 

2. викликати суперечки 

3. надавати перевагу 

4. ставити в незручне становище 

5. бути незрозумілими 

6. бути контактними 

7. бути травматичними 

8. бути затягнутими 

9. мати ризик неуспіху 

  

Далі спробували розбити вправи на розділи відповідно до цілей і станів, до яких ми 

хочемо привести учасників. Але, зрозуміло, більшість ігор працюють на кілька цілей, і ви 

можете вибудовувати програму, виходячи з вимог вашого сценарію. Наприклад, ігри на 

розм'якшення можуть бути використані для підвищення тонусу учасників після обіду або, 

навпаки, для розслаблення, перемикання після тривалого серйозного обговорення в 

колах. 

Більшість ігор підійдуть і для формату віртуальних кіл. 

І для початку – кілька важливих вступних уривків з циклу передач «Нове життя» 

Ви важливі 
("Нове життя", 118, бачити їх важливими, як ставитися до інших на семінарі). 

Ми повинні грати, немов кожен з нас скасовує свою думку стосовно інших. Я ставлюся до 

іншого як до важливого, значного, особливого. Я хочу бути з ним такої ж думки, 

"проникнути" в нього і він також намагається "проникнути" в мене. Ми включені: кожен в 

усіх, всередині нашого кола. 

Ми робимо вправи, в яких намагаємося підвищити значимість один другого. Кожен з нас 

дивиться на інших і починає вихваляти їх: наскільки вони значні, наскільки вони розумні, 

наскільки вони особливі. Природно, нам зрозуміло, що ці вихваляння можуть бути 

несправжніми, у порівнянні з тим, що ми думаємо. Однак ми немов діти, які грають в 

"інших", - так і ми. Граємо, щоб рости і розвиватися. 
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Наприклад, я дивлюся на жінку, яка сидить поруч зі мною в колі, і кажу їй 

компліменти. Вона така розумна, все розуміє, все встигає, така розторопна, досягає 

успіху в усьому, чим займається. Таким чином, я звеличую і вихваляю кожного в колі, і всі 

роблять теж саме стосовно мене. 

Така вправа допомагає нам піднятися над своєю власною думкою, зрозуміти, що може 

дійсно є можливість все побачити по-іншому.  Більше того, вправа сприяє згоді між нами, 

допомагає вибудувати загальне бажання. 

Ми залишаємо взаємну критику, і зовсім неважливо, хто переді мною. 

Може бути, ці люди не зовсім розуміють, припускаються багатьох помилок, іноді завдаючи 

тим самим шкоду роботі. Неважливо. У цій вправі ми все залишаємо осторонь, говоримо 

тільки про хороше, незважаючи на те, що, можливо, все бачиться інакше. 

Так ми робимо вправи. Важливо зрозуміти, що це не просто вправи: взаємозв'язком між 

нами ми вибудовуємо новий рівень свого існування. Наше життя не зможе стати кращим, 

якщо ми і далі продовжимо користуватися, як і раніше, своїм егоїзмом. Якщо кожен раз 

через вузьку призму егоїзму ми будемо бачити всіх в негативному світлі, тільки щоб 

підвищити власну значимість, щоб відчути власне існування, що ми шановані і все 

тримаємо в своїх руках. 

Замість цього, ми зараз починаємо бачити себе шанованими, особливими, відчувати 

власне існування саме збільшуючи значущість інших, незважаючи на те, що з самого 

початку все в них бачилося нам в негативному світлі. 

 

Вправи зв'язку 

("Нове життя", 118; вправи позитивного ставлення) 

Є багато вправ для розвитку нових гарних стосунків між людьми. Вправи для розмови, 

погляду, слуху, руху і так далі. Можна закрити очі і говорити з закритими очима. Закрити 

вуха, дивитися один на одного і передавати послання поглядом. 

Мета - змусити людину вийти зі своєї мушлі (інше: шкаралупи), в якій вона зачинилася, 

викликати в ній бажання бути пов'язаним з іншими. 

Є вправа - передавати послання від одного іншому по колу, не змінюючи при цьому 

самого послання.  Дуже важливі вправи в пантомімі, вираження себе через рух, без слів, 

а також - вправи в грі, де ми створюємо і руйнуємо образи. 

Правда в тому, що це не просто вправи, це засіб навчити нас, як розвивати, як виражати 

своє гарне ставлення до інших. 

Для початку я повинен піднятися над своїми сьогоднішніми думками і бажаннями. Я 

потребую постійної практики, щоб бути готовим зробити це, побачити себе з боку, 

вдивитися в своє его з вищої точки. Перебувати над ним, в самоконтролі, подивитися на 

себе як психолог, вивчити себе. Проаналізувати, як я можу, незважаючи на все моє его, 

бути протилежним йому. 
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Вправи в грі допомагають мені володіти собою до такої міри, що я здатний перейти від 

егоїстичного ставлення до інших до цього хорошого зв'язку, побудованого на єднанні і 

любові. 

Наприклад, така вправа: я повинен уявити, що одна з дівчат на семінарі - моя дочка, і 

виразити через гру своє ставлення до неї. З яким теплом, з яким терпінням я її сприймаю! 

Я вже не дивлюся на неї, як на жінку, але як на свою дочку. Я вже не думаю, як 

використовувати її, коли проходжу поруч з нею, а ставлюся до неї, як до людини, про яку 

я повинен піклуватися, зробити все, щоб їй було добре. Тільки якщо їй буде добре, буде 

добре й мені.  

 

ІГРИ І ВПРАВИ 

НА ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ КОЛА З ВЕДУЧИМ(-И), ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО 

НИХ, СТВОРЕННЯ АТМОСФЕРИ БЕЗПЕКИ 

ВІДГАДАЙТЕ ПРО МЕНЕ ВІДГАДАТИ , ПРО КОГО МОВА 

 

ВІКТОРИНА ПРО ВЕДУЧОГО   

 

НА ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ МІЖ СОБОЮ, РОЗСЛАБИТИСЯ, ОБ'ЄДНАТИСЯ, 

ПОДОЛАТИ ВІДЧУЖЕННЯ МІЖ УЧАСНИКАМИ 

АКАДЕМІЧНЕ 

  

ПРИВІТАННЯ-ВІТАННЯ 

  

КРУГОСВІТНЯ ПОДОРОЖ ПРИВІТАННЯ НА РІЗНИХ МОВАХ 

  

ПРОФНАВЧАННЯ 

  

ПРИВІТАННЯ ЖЕСТ 

  

ВАРИМО КОМПОТ / СУП ЗАГАДКИ 

  

ЕПІТЕТ 

  

СПІЛЬНИЙ ЗНАМЕННИК 

  

ЖЕСТИ КЛУБОК 

 

ДОМІНО   

 

ЯКЩО ПОТРІБНО ЗНИЗИТИ ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ, РОЗДРАТУВАННЯ АБО 

ІСНУЮЧИХ НЕГАТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ 

СКРИНЬКА ТУРБОТ 

  

ПРОБУДИТИ ДИТИНУ 

  

КОМПЛІМЕНТ 

  

БУРЯ 
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НА ОБ'ЄДНАННЯ, НАЛАШТУВАННЯ ОДИН НА ОДНОГО, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЕНЕРГІЇ 

ШУКАЄМО ЦЕНТР КОЛА  СИНХРОННА ДІЯ 

  

ДЗЕРКАЛА 

  

ТОМУ ЩО 

  

ПОСИЛКА 

  

ПІНГ-ПОНГ 

  

З’ЄДНУЮЧА  НИТКА   

 

ЯКЩО ПОТРІБНО ЗНЯТИ НАПРУГУ ПІСЛЯ СЕРЙОЗНОЇ 

ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ РОБОТИ 

ЗМЕНШУВАЛЬНО-ПЕСТЛИВІ ХВИЛІ 

  

ЗНЯТИ НАПРУГУ, РОЗДРАТУВАННЯ УЧАСНИКІВ 

  

АДВОКАТ КЛУБОК ЩАСТЯ 

 

ЗМІСТОВНІ ВПРАВИ НА УСВІДОМЛЕННЯ КОРИСТІ ВІД 

ОБ'ЄДНАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 

ГРА БЕЗ ПРАВИЛ 

  

ЗАГАЛЬНИЙ БІЗНЕС 

  

ПОСТАВТЕ СТІЛЕЦЬ НА МІСЦЕ 

  

ПІКНІК 

ЗАКРІПИТИ ОБ'ЄДНАННЯ, ПІДТРИМАТИ БАЖАННЯ ГРУПИ РЕАЛІЗУВАТИ ТЕ, 

 ПРО ЩО У КОЛІ ДОМОВИЛИСЯ 

ВИСНОВОК (ПАЗЛ) 

  

ПОДАРУНОК 

  

КАРТИНА 

  

  

ЗРОБИТИ АНАЛІЗ І ПІДВЕСТИ ПІДСУМКИ ЗУСТРІЧІ, 

ЗАВЕРШИТИ НА ПОЗИТИВНІЙ НОТІ 

ШЕРІНГ 

  

Я СИДЖУ З ДРУЗЯМИ У КОЛІ І ДУМАЮ 
ПРО...  

ПІДСУМКИ (ПАЗЛ) 

  

СВІЧА ДУМОК 

  

ОДНЕ СЛОВО 
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НА ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ КОЛА З ВЕДУЧИМ(-И), ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО НИХ, 

СТВОРЕННЯ АТМОСФЕРИ БЕЗПЕКИ   

ВІДГАДАЙТЕ ПРО МЕНЕ 

Час: 5-10 хв 

Ведучий просить учасників називати про нього різні факти. Як вони думають - де він 

народився, де вчився, який ВНЗ закінчив, де і з ким живе, чи є діти, домашні тварини, яке 

у нього хобі і так далі. 

Учасники по колу висловлюють свої припущення, ведучий фіксує все на дошці і потім 

розповідає, що відгадали, а що ні. 

  

ВІКТОРИНА ПРО ВЕДУЧОГО 

Час: 10-15 хв 

Як і в попередньому випадку, ведучий пропонує учасникам перевірити їхнє уявлення про 

нього. 

Кожен в колі пише на листку одне питання, яке хотів би задати ведучому. Питання можуть 

бути пов'язані з інтересами самого учасника. Потім кожен учасник, закривши очі, 

представляє, як підходить до ведучого і задає це питання, а ведучий відповідає. Уявна 

відповідь записується.                                                    

Після цього відбувається сама вікторина: учасники по черзі задають кожен своє питання, 

ведучий коротко відповідає, і учасник читає вголос відповідь, яку він очікував. 

  

ВІДГАДАТИ, ПРО КОГО МОВА (якщо ведучих двоє) 

Час: 10-15 хв 

Ще одна гра схожого типу. Починається вона приблизно так. 

Ведучий: Доброго дня! Мене звуть Олександр, а це другий ведучий - Олексій. Ми будемо 

вимовляти деякі твердження. Якщо ви вирішите, що сказане підходить Олексію, підніміть 

праву руку. Якщо вам здасться, що йдеться про мене, Олександра, підніміть ліву. Якщо, 

по-вашому, вислів справедливий для обох, - тягніть вгору обидві руки. Якщо ви вважаєте, 

що це вигадка і нікому не підходить, не піднімайте руки взагалі. 

І далі звучать по черзі фрази типу: «Ця людина - доктор наук», «Ця людина - одружена» 

або «Він бачив Елвіса», учасники голосують, кого це стосується, а ведучі говорять, 

мають рацію вони чи ні. Ведучим слід заготовити про себе 5-10 найцікавіших фактів і 

розбавити їх небилицями. 

  

 

НА ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ МІЖ СОБОЮ, РОЗСЛАБИТИСЬ, ОБ'ЄДНАТИСЬ, 

ЗЛАМАТИ КРИГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ 

  

АКАДЕМІЧНЕ 

Час: 10 хв 
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Ведучий: Зараз кожен з нас по черзі, починаючи з ... (називає з кого саме) протягом 30 

секунд розповість про себе: називає ім'я, місто і кілька слів про свої очікування від 

сьогоднішньої зустрічі. Які знання ви хочете отримати чи емоції, враження. 

  

КРУГОСВІТНЯ ПОДОРОЖ 

Час: 10 хв 

Учасники повинні називати країни, які вони хотіли б відвідати, що починаються на першу 

букву їхнього імені: Ігор - Італія, Галя - Греція, Саша - Судан, Петро - Парагвай, Маша - 

Мексика, Лена - Люксембург, Яна - Японія і т.д. Можна додатково поставити умову, що 

учасники повинні називати тільки ті країни, які вони дійсно хотіли б відвідати. 

  

ПРОФНАВЧАННЯ 

Час: 10 хв 

Учасники називають професії, спеціальності, яким вони хотіли б навчитися, теж 

починаються на першу літеру імені: Слава - сантехнік, Поліна - педагог, Андрій - актор, 

Женя - журналіст, Оксана - окуліст і т.д. Тут також можна додатково поставити умову, 

згідно з якою учасники повинні називати тільки ті професії, яким вони дійсно хотіли б 

навчитися. 

  

ВАРИМО КОМПОТ / СУП 

Час: 15 хв 

Завдання учасників - приготувати "компот". Учасник називає який-небудь фрукт або 

ягоду, яку він кладе в "колективний компот", при цьому складник повинен починатися на 

першу букву його імені (або прізвища). Наприклад, Іра - інжир, Гена - груша, Лена - 

лимон і т.д. Наступний учасник повинен спочатку назвати імена попередніх і що вони 

поклали, а потім вже додати свій компонент. 

Наприклад: "Сергій поклав смородину, Аня - абрикос, Кирило - калину, Ілля - родзинки, 

мене звуть Антон і я покладу в "компот" аличу". 

  

Варіант - приготувати "суп": принцип той же, тільки замість фруктів і ягід 

складники для супу - овочі, м'ясо, риба, крупи, приправи і т.д. В кінці можна 

запитати, який саме суп вийшов. 

  

ЕПІТЕТ 

Час: 15 хв 

Учасники по черзі представляються з яким-небудь прикметником, що починається на 

першу букву імені. Дуже важливо назвати той епітет, який підкреслює індивідуальність 

учасника. Наступний по колу повинен назвати попередніх, потім себе; таким чином, 

кожний наступний повинен буде називати все більше імен з епітетами, це полегшить 

запам'ятовування і якось розрядить обстановку. 

Необхідно стежити за тим, щоби визначення не повторювалися і щоб учасники тренінгу 

не підказували один одному епітети. 
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Наприклад: перший - Сергій строгий, другий - Сергій суворий, Петро старанний, третій - 

Сергій строгий, Петро старанний, Наталя незалежна і т.д. 

  

ЖЕСТИ 

Час: 10 хв 

Всі учасники допомагають собі представлятися жестами. Наприклад: «Віктор. Ого-го» 

(показує руками). Таким чином кожен учасник «демонструє» себе своїм жестом, а інші 

перед тим, як представитися, повторюють рухи попередніх, як би вживаючись через цей 

жест в іншу людину. Можна повторювати жест тільки одного попереднього учасника, а 

можна всіх, дивлячись на те, скільки часу ви маєте в своєму ропорядженні. 

 

Варіант - ПРИВІТАННЯ Жест 

Час: 8 хв 

Називаючи себе, учасники використовують тільки привітальні жести - рукостискання, кивок 

головою, поцілунок руки, зняття капелюха і т. п. 

  

ПРИВІТАННЯ-ПРИВІТАННЯ 

Час: 10 хв 

Представляючись, кожен учасник вимовляє привітання з чим-небудь. Наприклад: 

«Доброго здоров’я! Мене звати Андрій і я вітаю всіх з чудовим днем!» Або: «Усіх вітаю з 

тою неймовірно цікавою подією, яка на нас чекає найближчим часом!» 

                                                                                             

 

ПРИВІТАННЯ РІЗНИМИ МОВАМИ 

Час: 10 хв 

Учасникам пропонується представитися і привітати всіх різними мовами. 

Наприклад: «Здоровенькі були, мене звати Василь», «Салам алейкум, я Іван». 

Інші при цьому можуть вгадувати, якою мовою було привітання. 

Можна використовувати цю шпаргалку і роздати її перед початком: 

Привіт азербайджанською - Salaam aleihum 

Привіт албанською - Tungjatjeta 

Привіт англійською - Hello 

Привіт арабською - Ahlen 

Привіт арабською - Marhaba 

Привіт вірменською - Voghdzuyin 

Привіт ассирійською - Shlama 

Привіт африканською - Goeie dag 

Привіт башкирською - Kheyerle irte 

Привіт білоруською - Привітанне 

Привіт бенгальською - Nomoskaar 

Привіт болгарською - Zdraveite 

Привіт боснійською - Zdravo 

Привіт гавайською - Aloha 
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Привіт голландською - Hallo 

Привіт грецькою - Geia sou 

Привіт грузинською - Gamardjobat 

Привіт датською - God dag 

Привіт мовою івриту - Shalom 

Привіт єгипетською - Iiti 

Привіт мовою зулу - Sawubona 

Привіт інгушською - Salam 

Привіт індонезійською - Selamat 

Привіт ісландською - Godan daginn 

Привіт іспанською - Hola 

Привіт італійською - Buon giorno 

Привіт казахською - Salam 

Привіт калмицькою - Mendvt 

Привіт каракалпацькою - Assalomu alaikum 

Привіт карельською - Terveh 

Привіт киргизькою - Salaam matszbe 

Привіт мовою кірибаті - Mauri 

Привіт мовою індіанців Команче - Haa 

Привіт корейською- Annyoung hasimnikka 

Привіт коряцькою - Mej 

Привіт кхмерською - Sok sabai jie te 

Привіт латинською - Ave 

Привіт латиською - Sveiki 

Привіт литовською – Sveikas 

Привіт люксембурзькою - Moien 

Привіт македонською - Zdravo 

Привіт мордовською - Shumbrat 

Привіт зімбабвійською - Sawubona 

Привіт німецькою - Guten Tag 

Привіт норвезькою - Goddag 

Привіт польською - Dzien dobry 

Привіт португальською - Ola 

Привіт пруською - Kails 

Привіт румунською - Buna 

Привіт сербською - Zdravo 

Привіт по-сицилійському - Sa'benerica 

Привіт словацькою - Dobry 

Привіт тайською - Sawatdi 

Привіт татарською - Isenmesez 

Привіт тибетською - Kam sangbo dugay 

Привіт турецькою - Merhaba 

Привіт удмуртською - Ziech bures 
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Привіт узбецькою - Salaam aleikhem 

Привіт українською – Привіт (Вітаю) 

Привіт уельською - Dydd da 

Привіт фінською - Paivaa 

Привіт французькою - Bonjour 

Привіт на хінді - Namaste 

Привіт хорватською - Zdravo 

Привіт чеченською - Marsha voghiila 

Привіт чеською - Dobry den 

Привіт чуваською - Salam 

Привіт чукотською - Ye'ti 

Привіт шведською - God dag 

Привіт шотландською - Guid mornin 

Привіт на есперанто - Saluton 

Привіт естонською - Tervist 

Привіт японською - Konnichi wa 

  

ЗАГАДКИ 

Час: 15 хв 

Різновид гри для ведучих «Відгадайте, про кого мова». Учасники розбиваються на пари і 

загадують про себе маленькі історії або факти. Завдання інших - вгадати, про кого саме з 

пари йде мова. Варіанти: про одного, про обох, ні про кого. 

Наприклад: «Мене звуть Ольга, сусідку Світлана. Хто з нас у дитинстві займався 

гімнастикою? Хто вважає, що Ольга? (Учасники голосують підняттям рук). А хто, що 

Світлана? П'ятеро вважають, що це Світлана. Правильно». 

  

СПІЛЬНИЙ ЗНАМЕННИК 

Час: 15 хв          

Учасники в парах обговорюють і знаходять спільне між ними. Готують два справжніх 

факти і один помилковий і задають іншим. Наприклад: «Ми з Яною в різний час були у 

Франції, Німеччині та Італії», «Ми з Яною народилися під одним знаком Зодіаку». Далі 

так само проходить голосування підняттям рук. 

  

КЛУБОК 

Час: 15 хв 

Перший учасник прив'язує до пальця клубок ниток, коротко говорить про себе 

(наприклад: «Мене звати Андрій, я люблю кіно»), кидає або передає його учаснику 

навпроти (не поруч). Інші роблять те ж саме, поки клубок не побуває у всіх. В результаті 

між учасниками утворюється сіточка. Ведучий пояснює: «У житті ми всі пов'язані 

відносинами і справами. Але не завжди явно бачимо ці зв'язки. Зараз вони 

наочні. Спробуйте їх на дотик. Вони можуть бути добрими і зобов'язуючими, що 

допомагають і змушують. Вони нікуди не подінуться, якщо ми встанемо, зробимо три 
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кроки вправо, вліво. Відчули? Тепер змотаємо клубок назад, тільки говоримо комплімент 

або побажання тому, кому кидаємо клубок, щоб налагодити, поліпшити наші зв'язки». 

  

ДОМІНО 17 

Час: 15 хв 

Учасники ділять прямокутний листок паперу рискою на дві частини і пишуть на них два 

своїх головних захоплення. Наприклад, спорт і читання. Потім по черзі, як у доміно, 

«ходять» - поєднують однакові або схожі сторони. Наприклад, сноуборд і плавання 

поєднуються, тому що це спорт, театр і малювання - мистецтво і т.д. Якщо схожого 

захоплення нема, учасник пропускає хід і чекає наступного кола, коли і ходить. Так всі 

дізнаються про захоплення один одного.              

 

  

ЯКЩО ПОТРІБНО ЗНИЗИТИ ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ АБО ІСНУЮЧИХ 

НЕГАТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ. 

  

СКРИНЬКА ТУРБОТ 

Час: 8 хв 

На початку заходу ведучий пропонує всім відкласти на час турботи. Для цього учасники 

повинні на папері (або для віртуальних Кіл - в чаті) одним словом/фразою описати свою 

стурбованість. Наприклад: ремонт будинку, проблеми на роботі, в школі, у дітей і т.д. 

Після цього "турботи" складаються в скриньку (коробку) і ведучий відставляє її у бік, 

пропонуючи учасникам забути про зміст шкатулки на найближчі 2 години. 

  

КОМПЛІМЕНТ 

 Час: 10 хв  
Ведучий: 

Уявіть, що ми не знаємо один одного. Ось сидять перед нами люди, яких ми вперше 

бачимо. Ми поїхали кудись у відпустку, ми в прекрасному готелі на березі моря, десь там, 

в теплих краях, за кордоном. І ми зустрілися за одним столом, і сидимо так, зовсім 

незнайомі, сторонні люди. Ми на відпочинку, нічого на нас не тисне, ми нічого нікому не 

повинні. Уявили? 

Тепер з цього стану Олена скаже комплімент своєму сусідові справа і він далі, і так 

допоки коло не замкнеться на компліменті на адресу Олени. 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
17 Інший спосіб використання гри «Доміно» дивіться в розділі «Змістовні вправи»                                                                                                                           
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ПРОБУДИТИ ДИТИНУ 

Час: 10 хв. 

Ведучий пропонує згадати дитинство: «У що ви любили грати, коли вам було п'ять років? І 

що саме вам подобалося в цій грі?» Учасники висловлюються по черзі, створюючи в Колі 

атмосферу дитинства, гри, відсутності проблем, забуваючи про роботу і сформовані 

стосунки з колегами по Колу. 

 

БУРЯ 

Час: 3 хв 

Гра розвиває почуття групової єдності, допомагає приєднатися до почуттів інших 

учасників, дає відчуття того, що буря вже пройшла, але ніхто не постраждав. 

Ведучий починає гру питанням: «Як починається дощ?». І потирає долоні, імітуючи звук 

дощу. Учасники приєднуються до ведучого, таким же чином імітуючи звук початку дощу. 

Ведучий клацає пальцями: «Дощ посилюється, давайте разом покажемо», і решта 

повторюють клацання. 

«Дощ все сильніше» - ведучий, а за ним інші злегка тупотять ногами і поплескують 

долонями по колінах. 

Пік бурі - ведучий і інші сильно тупотять ногами або стрибають. 

Тут буря починає стихати, і всі дії проробляються в зворотному порядку: тупіт ніг 

змінюється легким тупотінням /поплескуванням долонями колін, клацанням пальців і, 

нарешті, потиранням долонь одна об одну. Ведучий констатує: «Буря минула, можемо 

продовжувати заняття».  

 

ЯКЩО ПОТРІБНО ЗНЯТИ НАПРУГУ ПІСЛЯ СЕРЙОЗНОЇ 

ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ РОБОТИ 

  

ЗМЕНШУВАЛЬНО-ПЕСТЛИВІ 

Час: 10 хв 

Ведучий пропонує за хвилину розповісти про себе: привітатися, назвати своє ім'я, ім'я 

батьків, дітей, інших близьких родичів, свою професію чи хобі, розповісти головні 

позитивні моменти в житті і передати слово наступному учаснику, - але не звичайними 

словами, а в зменшувально-пестливій формі.  

При цьому постаратися не соромитися, довіритися цій грі. 

Наприклад: «Усім вітаннячка. Мене звуть Танечка, моя матуся Ніночка, татко Борюсік, у 

мене є братик Сергійчик. За заняттячком я інженерчик текстильненьких виробочків, 

люблю мандрівочки на теплоходику, кішечок, собачок. Мариночко, передаю 

привітик/слово..» 

  

ХВИЛІ 

Час: 5 хв 

ВЕДУЧИЙ: Давайте трохи відпочинемо. А де ж нам відпочивати, як не на морі, так? А на 

море зазвичай бувають хвилі і так приємно, коли вони ласкаво омивають тебе. Давайте 

зараз перетворимося на морські хвилі. Спробуємо порухатися, ніби ми хвилі. Спробуємо 
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посміхнутися, як хвилі, коли вони іскряться на яскравому сонці. Спробуємо «пошуміти і 

поплескатися», як хвилі, коли вони накочуються на камінчики на березі, спробуємо 

сказати вголос щось добре, що сказали б хвилі людям, які купаються. 

  

  

НА ОБ'ЄДНАННЯ, НАЛАШТУВАННЯ ОДИН НА ОДНОГО, 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГІЇ 

  

ШУКАЄМО ЦЕНТР КОЛА 

Час: 3 хв 

Стоячи (сидячи) у колі кожен піднімає праву руку і тягне вказівний палець вгору. Потім всі 

закривають очі та, опускаючи руку, намагаються з'єднатися вказівними пальцями в центрі 

кола. Відкриваємо очі - перевіряємо, де наші пальці. Пробуємо до тих пір, поки всі пальці 

справді не з'єднаються в самій центральній точці. 

   

ДЗЕРКАЛА 

Час: 3 хв 

Чудова вправа, що допомагає повністю концентруватися на іншій людині, що розвиває 

почуття близькості між членами групи. 

Один учасник починає показувати якийсь рух (рукою, ногою, головою, очима), а інші 

учасники відображають цей рух як у дзеркалі. Нагадуйте учасникам про підтримання 

зорового контакту. Як тільки всі повторили, починає вказувати наступний учасник. 

  

ПОСИЛКА 

Час: 5-10 хв. 

Учасники сидять близько один до одного. Руки тримають на колінах сусідів долонею 

вгору (руки схрещені), права рука лежить на коліні сусіда праворуч, ліва - на коліні сусіда 

зліва. 

Ведучий "відправляє посилку" вправо - різко стискає праву руку в кулак. Наступний 

учасник робить так само, сигнал повинен бути переданий якнайшвидше і повернутися по 

колу до ведучого. 

Потім зворотний сигнал - розтискаємо кулачки долонею вгору так само по колу, але в 

лівий бік. 

Можливі варіанти сигналів (різну кількість або види рухів). Наприклад, кожен з учасників, 

починаючи гру, вигадує свій рух, а коло повинно дуже швидко і точно повторити - 

передати "посилку". 

Вправу можна завершити, коли групі не складає труднощів виконати це завдання.  

Завершуємо вправу інтегральними оплесками (кожен ляскає не по своїй долоні, а по 

долонях сусідів справа і зліва). 

 

СИНХРОННА ДІЯ 

Час: 5 хв 

Серія ігор, коли група по команді виконує якусь дію. 
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«Пальці» 

На рахунок «три» усі викидають на руках якусь кількість пальців. Повторюється до тих 

пір, поки всі не викинуть одне й те ж число пальців. 

«Іскра» 

Учасники ляскають по черзі в долоні. Завдання домогтися того, щоб зробити це 

послідовно якомога швидше. 

«Веселка» 

По команді ведучого одночасно учасники називають колір веселки. Поки всі не назвуть 

один. Якщо Коло впорається за 10 раз - перемога. 

«Рахуємо до десяти» 

По команді ведучого хтось у колі повинен сказати «один» і за ним кожен вимовляє 

наступну цифру – не по порядку, не по колу. Якщо одна і та ж цифра була виголошена 

кількома учасниками одночасно, рахунок починають заново. Вправа закінчується, коли 

учасники відчули один одного і порахували, не перебиваючи один одного, до десяти.  

 

ТОМУ ЩО 

Час: 10 хв 

Ведучий починає за одного з учасників кола: «Яна сьогодні встала з гарним 

настроєм». Наступний по колу повинен придумати обґрунтування: «Яна встала вранці з 

добрим настроєм, бо її чоловік вчора отримав премію». І так далі по колу. 

  

ПІНГ-ПОНГ 

Час: 5-10 хв 

Учасники стають в коло, перед кожним стілець, поставлений на дві передні ніжки, а 

учасник тримає його за спинку. За командою ПІНГ зрушуємося вправо, ПОНГ - 

вліво. Тримати можна тільки один стілець. Завдання - щоб стільці не попадали.  

 

З’ЄДНУВАЛЬНА НИТКА 18 

Час: 20 хв 

Розгорнутий варіант гри «Клубок» з другої частини. Ведучий бере нитку і перекидає 

одному з учасників клубок, кажучи, що він любить, про що мріє. Інший учасник ловить 

клубок, намотує нитку на палець і продовжує гру далі. Коли всі учасники виконають цю 

вправу, всіх членів групи пов'язує мережа. Потрібно запитати учасників, що на їхній 

погляд нагадує ця єднальна нитка, які асоціації викликає. Потім запропонувати закрити 

очі і, утримуючи свій кінець нитки, думати про те, що ця група - єдине ціле, і кожен в групі 

цінний і важливий. Другу частину можна проводити під спокійну музику. Можна 

учасникам запропонувати уявити групу у образі кокона або образі купола, який накриває 

групу, попросити порівняти свій стан до початку вправи і після. Змотуючи клубок, учасник 

передає його назад тому, від кого отримав і каже, що бажає тому учаснику, якому 

передав клубок. 

_____________________________________________________________________ 
 
18 Це гра-платформа. Як завдання для Кола ви можете використовувати цю модель с різними 
інструкціями. Клубок передається туди – завдання – клубок передається назад – завдання.     

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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ЗНЯТИ НАПРУГУ, РОЗДРАТУВАННЯ УЧАСНИКІВ 

  

АДВОКАТ 

Гра на той випадок, якщо ви відчули, що в колі виросла напруга або дехто з учасників 

роздратований. Дозволяє знизити негативні емоції стосовно людей, підвищити рівень 

емпатії. 

Час: 20 хв 

Мета: Сформувати навичку пошуку позитивного там, де здавалося, що його і бути не 

може. Запустити механізм зміни сприйняття, ставлення до себе і оточуючих. 

  

Ведучий роздає учасникам ручки і листочки і просить учасників написати одну рису, яка 

його найбільше дратує в людях. Не важливо в кому! Листочки складаються і збираються 

в шкатулку ведучого. Він їх перемішує і дає по черзі витягати учасникам, а вони повинні 

виправдати ту якість, яка дісталася. 

Ведучий починає зі свого прикладу: брехня. «У брехні має значення лише те, для чого, з 

якої причини людина бреше. Може бути, вона зазнала у минулому (в дитинстві) занадто 

суворе покарання за те, що сказала правду. Тепер вона бреше тому, що просто 

несвідомо уникає повторення агресії на свою адресу. Їй потрібно допомогти створити 

стосунки, в яких вона буде впевнена у своїй безпеці і отримає новий позитивний досвід. 

Чи це взагалі не брехня, а фантазія, бо дуже не вистачає уваги. 

Коли розповідаєш небилицю, всі слухають, і так заповнюється недолік. Хорошу фантазію 

можна використовувати в творчості. Тобто запропонувати людині заняття, де вона би 

змогла себе реалізувати... » 

5. Потім ведучий пропонує проробити по черзі те ж саме всім учасникам - виправдати. 

Після того, як учасник висловився, можна запропонувати іншим членам Кола (за 

бажанням) доповнити "виправдання". 

Після того, як все виправдано, ведучий вітає всіх з успішним виконанням цього 

завдання. Можна запитати: "Як себе почуває група зараз?" Важливо дати можливість 

висловити відчуття від виконаної роботи. 

  

КЛУБОК ЩАСТЯ 

Час: 10 хв          

Мета: об'єднання, дати зрозуміти, що, на щастя, до спільного результату можна прийти 

тільки спільними зусиллями. 

  

1. Учасники кидають клубок, кажучи компліменти колезі по колу про ті уміння і 

властивості, які відкрилися за час заняття. 

2. Ведучий просить учасників повісити на найближче до нього з'єднання ниток ручку, а 

посередині ставить посудину з вузьким горлом або кладе капелюх з написом «Щастя». 

3. Інструкція ведучого: «Ця ручка - ваша аватарка. Ми знаємо, що кожна людина хоче 

прийти до щастя. Спробуйте привести свою аватарку до щастя». 
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4. У самої людини не виходить. Учасники змушені просити допомоги, узгодити дії і тоді 

разом досягають результату. 

5. Коли ручка-аватарка кожного і всіх виявилася в посудині «Щастя», робимо висновок 

про те, що тільки за допомогою інших ми можемо прийти до щастя. 

6. Відчіплюємо ручки-аватарки і змотуємо клубок назад. Кожен, у кого виявився клубок, 

говорить всій групі комплімент. Тому що тільки всі разом ми можемо прийти до щастя.  

 

 

 

ЗМІСТОВНІ ВПРАВИ НА УСВІДОМЛЕННЯ КОРИСТІ ВІД 

ОБ'ЄДНАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ В 

УПРАВЛІННІ 

 

ГРА БЕЗ ПРАВИЛ  

Час: 15 хв. 

Мета: допомогти усвідомити важливість дотримання правил Кола. 

Цю гру можна провести, якщо у вас більше 16 чоловік. Посадіть учасників у два 

кола. Одне коло обговорюватиме випадок і шукатиме рішення за правилами кола, а інший 

- без. З великою ймовірністю обидва кола по закінченню відведеного часу озвучать свої 

рішення. Після цього ведучий запитує: Як приймалося рішення? Чи всі з ним згодні? І 

просить кожного по черзі висловитися, наскільки його думку було враховано в загальному 

рішенні або погоджувалися просто під тиском авторитету (або ліньки було сперечатися). У 

першому Колі, що проходило за правилами, рішення буде з урахуванням всіх думок і всі 

будуть задоволені. І саме рішення буде цікавим і витонченим. У другому Колі ви почуєте, 

що це рішення одного-двох чоловік. 

Запитайте також про їхнє самопочуття, настрої, що вони відчували під час обговорення.  

 

ПОСТАВТЕ СТІЛЕЦЬ НА МІСЦЕ  

Час: 10 хв. 

Мета: допомогти усвідомити важливість зв'язку і допомоги інших людей. 

Ведучий запрошує добровольця для участі в короткому експерименті в Колі: 

«Підніміть стілець за ніжки і тримайте його перед собою у витягнутих руках. - Ведучий 

кладе на сидінні який-небудь предмет. - Тепер треба поставити стілець на підлогу, не 

впустивши предмет».                

Нехай учасник спробує всі способи, які приходять йому в голову. Найпростіше (і єдине) 

рішення полягає в тому, щоб попросити допомоги в інших учасників, які можуть взяти 

стілець і поставити його на місце, не порушивши умов. Це гарне свідчення старої 

мудрості: нерідко краще рішення проблеми - залучення до вирішення проблеми інших 

людей. 

Наприкінці вправи - обов'язкове обговорення того, чому учасник обирав таку стратегію, 

що заважало звернутися до групи, що він відчув, коли йому допомогли, що відчували й 

думали інші учасники при його самостійних спробах. 
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СПІЛЬНИЙ БІЗНЕС 

Час: 25-35 хв 

Мета: спільними зусиллями групи створити ідею проекту, в якому група може проявитися 

максимально ефективно, виходячи з набору властивостей і якостей учасників. Показати, 

як при вирішенні робочих завдань можна використовувати сильні сторони один одного. 

1 раунд: Розкрити в учасниках тренінгу приховані можливості і бажання, мрії. Час: 10-15 

хв 

  

1.    Ведучий роздає учасникам ручки і листочки. 

2.    Пропонує ситуацію: 

«У кожного з нас є звичайні людські бажання, які дуже важко реалізувати. 

Можливо з багатьма з них ми навіть подумки попрощалися. Давайте всі уявимо, 

що живемо в ідеальному інтегральному світі - суспільстві майбутнього. В 

інтегральному суспільстві, яке побудоване за принципом взаємної підтримки і 

допомоги, немає місця поганим стосункам. Відповідно кожен відчуває 

задоволення і від роботи, і від особистого спілкування. Тому там є можливість 

реалізувати всі свої таланти і бажання з користю і задоволенням. Давайте їх 

відродимо з попелу». 

3.    Ведучий роздає по дві-три картки і просить написати те, що кожен може із 

задоволенням робити. Потрібно підкреслити: подобається робити мені + корисно для 

інших. 

Листочки складаємо в центр кола написами вгору. Це і є "внесок" кожного. Потім всі по 

черзі зачитують написане і аргументують. 

Проміжний підсумок: всі учасники розкрилися з нових сторін один для одного, змогли 

розповісти про себе, про свої бажання. 

  

2 раунд: на підставі запропонованих "внесків" з групового об'єднання треба визначити 

область групової діяльності, в якій кожен учасник отримає можливість реалізації. 

Час: 15-20 хв.  

 

1. Ведучий пропонує групі на підставі "внесків" придумати реальну, реалізовану спільну 

діяльність (подобається робити НАМ + корисно для інших), де всі запропоновані 

"внески" будуть використані найбільш вдало, тобто кожен учасник отримає можливість 

реалізувати мрію на користь суспільства з об'єднання. 

2. Ведучий дає групі час для обговорення - 10 хв. Можна вибрати секретаря і попросити 

записати на папері ідеї, які виникнуть. Ведучий може обережно допомагати групі і 

підводити до думки про створення проекту, який може насправді втілитися в життя, але 

група повинна отримати можливість самоорганізуватися і виконати поставлене завдання 

без жорсткого керівництва з боку ведучого. 

3. Після закінчення часу ведучий зупиняє обговорення і просить секретаря озвучити 

єдину загальну думку - вид діяльності (в ідеалі - ідею проекту).  

Підсумок: народження ідеї проекту, яка відповідає властивостям групи, як цілого 

організму і реалізується через гармонійну взаємодію. Величезний заряд енергії від 
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усвідомлення можливості робити улюблену справу в оточенні доповнюючих тебе 

найкращим чином знань і властивостей. 

  

ПІКНІК 

Час: 15 хв 

Мета: допомогти зрозуміти важливість кожної людини і її властивостей на благо 

загального результату. 

  

Ведучий задає ситуацію: «Ми їдемо на пікнік. Кожен з нас має унікальну якість. Наприклад, 

Костя сильний, і він віднесе всі речі від машин до місця пікніка, а Яна креативна, вигадає 

ігри та розваги». Потім кожен учасник на папірці пише своє унікальну властивість, вміння, 

без якого пікнік не вийде. Папірці кидаються в капелюх або коробку і знову озвучуються у 

довільному порядку. Отримавши записку з чужою властивістю, учасник повинен прийняти 

її як свою і довести, що це є найголовніша і необхідна властивість. 

  

  

ЗАКРІПИТИ ОБ'ЄДНАННЯ, ПІДТРИМАТИ БАЖАННЯ ГРУПИ 

РЕАЛІЗУВАТИ ТЕ, ПРО ЩО У КОЛІ ДОМОВИЛИСЯ 

 

  

ВНЕСОК (ПАЗЛ, ВАРІАНТ 1) 

Час: 15 хв 

Заздалегідь потрібно розрізати картон на частини пазла за кількістю учасників Кола. 

Кожен з учасників отримує свій фрагмент і повинен написати на ньому найзначнішу свою 

здатність або властивість, яку він може і хоче вкласти заради успіху групи. 

У середину кола поставити стілець, на якому учасники разом з'єднають пазл. Вставляючи 

свій шматочок, учасник пояснює, чому він написав саме те, що написав. 

  

КАРТИНА 

Час: 15 хв                                                                                    

Учасникам пропонується намалювати словами картину на тему минулого обговорення 

разом в колі. Наприклад, картина ідеальної компанії. 

Для цього кожному даються картки зі словами-асоціаціями - кожен отримує одне слово і 

розвиває думку виходячи з нього. 

Слова: 

1.          життя 

2.          природа 

3.          гори 

4.          море 

5.          мрія 

6.          сонце 

7.          посмішка 

8.          краса 
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9.          любов 

10.        люди  

 

ПОДАРУНОК 

Мета: позитивне завершення тренінгу, рефлексія. 

Час: 10 хв 

Ведучий: «Давайте подумаємо, що ми могли б подарувати вашій групі, щоб взаємодія в 

ній стала ще ефективніше, а стосунки в ній - більше згуртованими? Давайте скажемо, що 

кожен з нас дарує групі. Я, наприклад, дарую вам оптимізм і взаємну довіру». 

Далі кожен з учасників висловлюється, що він хотів би подарувати групі. Наприкінці 

ведучий дякує всім за подарунки.  

 

  

ЗРОБИТИ АНАЛІЗ І ПІДВЕСТИ ПІДСУМКИ ЗУСТРІЧІ, 

ЗАВЕРШИТИ НА ПОЗИТИВНІЙ НОТІ 

 

ОБМІН ДУМКАМИ 

Час: 20-30 хв 

Ведучий пропонує учасникам по черзі висловити враження від проведеної зустрічі. 

1.    Залежно від запланованих цілей можна поставити такі питання: 

       що ви дізналися нового, що стало сьогодні відкриттям? 

       що отримали для себе особисто і для всієї команди? 

       що відчували на початку заходу і тепер? Як змінилися відчуття від самої 

роботи і від «колег» по Колу? 

       що приємно здивувало в учасниках Кола? (Або попросити сказати 

комплімент учаснику, що сидить праворуч або ліворуч). 

       чому ви були раді? 

2.    Які є побажання та пропозиції щодо подальшої спільної роботи? 

3.    Завершити захід можна «інтегральними оплесками». 

  

  

ПІДСУМКИ (ПАЗЛ, ВАРІАНТ 2) 

Час: 10-15 хв                                                                                  

Мета гри - підсумувати тему, завершити навчальний процес. 

Заздалегідь треба розрізати картон на шматочки пазла за кількістю учасників. Бажано, 

щоб стикуватися могли тільки дві унікальні частини. 

Кожен учасник отримує фрагмент пазла і повинен написати на ньому висновок з 

обговорення, що відбулося. 

Учасники складають пазл, і кожен повинен пояснити, чому він написав те, що написав. 

 

  

― Я СИДЖУ З ДРУЗЯМИ У КОЛІ І ДУМАЮ ПРО... " 

Час: 10 хв 
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Мета: обмінятися відчуттями і враженнями, щоб почули і запам'ятали себе та інших. 

Ведучий: «Зараз кожен по черзі скаже ось таку приказку: «Я сиджу з друзями в колі і 

думаю про ... » і скаже, про що ж він зараз думає у зв'язку з минулим заходом». 

Після висловлювань - «Інтегральні оплески» 

  

СВІЧА ДУМОК 

Час: 10 хв 

Мета: встановити і зафіксувати емоційний зв'язок. 

Ведучий пропонує учасникам уявити, що він зараз запалить свічку і передасть її 

учасникам. Кожен учасник по черзі, передаючи «свічку» один одному, висловлює свої 

відчуття, почуття з приводу зустрічі, що відбулася. 

  

ОДНЕ СЛОВО 

Час: 10 хв 

Мета: обмінятися натхненням, встановити і зафіксувати емоційний зв'язок. 

Ведучий пропонує учасникам назвати слово або словосполучення, яке характеризує 

набуте ним на цьому занятті, в одному слові передати свої відчуття, враження. 

  

  

 


