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1. Коротка анотація до курсу: Під час вивчення курсу Ви дізнаєтеся про передумови та причини виникнення 

конфліктів, дізнаєтеся що таке комунікативні конфліктогени, отримаєте навички та уміння профілактики та регулювання  

конфліктів.  На студентів чекають практичні вправи з  технологій  та методик попередження конфліктів, технік активного 

слухання . Ви отримаєте унікальну можливість удосконалити навички soft skills (універсальні соціальні навички), а саме, 

навчитися прогнозувати, попереджувати конфлікти, виступати посередником у конфліктних ситуаціях.  

Курс складається з двох  модулів: «Теоретичні аспекти конфлікту» та  «Технології управлянням конфліктами» у яких 

розкриваються питання сутності конфлікту, вербальних та невербальних конфліктогенів, технології та методи управління 

конфліктами, регулювання конфліктів відповідно до суб’єктів конфліктної взаємодії.  

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Загальні : здатність до ефективної міжособистісної взаємодії з керівництвом, колегами, представниками інших 

професійних груп різного рівня, дітьми та молоддю без та з особливими освітніми  потребами, їхніми батьками на основі: 

принципів і норм педагогічної етики, правил культури поведінки, загальнолюдських та національних цінностей, норм 

суспільної моралі, конструктивного вирішення різноманітних професійних і особистих ситуацій та конфліктів;  працювати в 

команді. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу педагогічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх 

причинно-наслідкових зв’язків. 

Фахові : здатність до урахування психологічних особливостей суб'єктів педагогічної діяльності та ефективного 

формування комунікаційної стратегії щодо  управління педагогічними конфліктами в освітньому середовищі. Здатність 

застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий 

досвід комунікативної діяльності, а також враховувати індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного 

здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з тими, хто навчається, їхніми батьками, колегами. 

 

2. Мета та цілі курсу : 

Мета : набуття знань щодо психологічних особливостей суб'єктів педагогічної діяльності та ефективної комунікаційної 

стратегії щодо  управління педагогічними конфліктами в освітньому середовищі навчального закладу. 

 

Завдання: 

 формування розуміння закономірностей поведінки людей у конфліктних ситуаціях; 

 розуміння та виявлення  причин виникнення конфліктів; 



 набуття практичних навичок для вирішення конфліктів;  

 забезпечення володіння засобами та техніками попередження та вирішення конфліктних ситуацій в освітньому 

середовищі.  

 

3.  Формат навчальної дисципліни - Вказується формат проведення (викладання) дисципліни: 

Змішаний (blended) – курс,очне навчання з супроводом у системі дистанційного навчання  

. 

4.  Результати навчання –  

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН9.Застосовувати знання про вербальні і 

невербальні засоби і техніки спілкування 

при діагностуванні міжособистісних 

стосунків з метою попередження 

виникнення конфліктних ситуацій та 

конфліктів в освітньому середовищі 

РН 9.2: використовувати знання стратегіїі тактики конфліктної 

взаємодії; 

РН 9.3: вміти використовувати вербальні та невербальні засоби 

спілкування.  

РН 9.4: знати та розуміти сутність та структуру конфлікту, динаміку 

розвитку конфліктів; 

РН 9.5: вміти використовувати тренінгові технології для 

попередження та вирішення конфліктних ситуацій;  

РН 9.6: вміти використовувати  систему внутрішніх ресурсів, 

необхідних для побудови комунікації в ситуаціях особистісної, 

педагогічної та управлінської взаємодії  

ПРН.11. Здійснювати самоаналіз 

психолого-педагогічної, проектувальної, 

креативної, правової, комунікативної та 

дослідницької діяльності; профілактику 

професійного вигоряння регулювати власні 

емоційні стани 

.РН11.1 володіти навичками доброзичливого спілкування, розуміння 

позиції інших; 

РН 11.2:  вміння та навички прогнозування, попередження,  

регулювання та вирішення конфліктів у навчальних закладах; 

РН 11.3: вміти ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо  

управління педагогічними конфліктами в освітньому середовищі 

навчального закладу; 

РН 11.4: знати та розуміти сучасні технології управління конфліктами; 



Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН 11.5 розуміти та виявляти  причини виникнення конфліктів; 

 

 
 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 36 Участь обговоренні проблемний питань 

Практичні заняття 34 Демонстрація усних навичок володіння матеріалом. 

Виконання практичних завдань. 

Самостійна робота 80 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань 

до практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 150 (5 кредитів) Підсумковий контроль: іспит 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 3 5 011 Освітні, педагогічні науки  Вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – Основи девіантології, Основи інклюзивної освіти, Теорія та методика виховної роботи 



8. Постреквізити – Педагогічна практика. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, 

фліпчарт. Наявність оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

 10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб.  Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати 

першоджерела. Додатково з політикою курсу можна ознайомитися за посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Теоретичні аспекти конфлікту 

1 

Лекція 1 Поняття конфлікту в історичному аспекті 2 

Практичне заняття 1 Поняття конфлікту та умови його виникнення. 2 

Самостійна робота1 Опрацювання термінологічних понять, складання тезаурусу англійською 

мовою з теми 1 

6 

Практичне заняття 2 Види конфлікту та їх структура. 2 

Самостійна робота 2 Опрацювання наукових джерел аналіз Конфліктної школи Р.Дарендорфа; 

Складання тезаурусу англійською мовою з теми 

6 

2 

Лекція 2 Механізми виникнення та структура конфлікту 2 

Лекція 3 Характеристика різних типів конфліктів 2 

Лекція 4 Специфічні особливості педагогічного конфлікту 2 

Практичне заняття 3 Характеристика різних типів конфліктів. 2 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


Практичне занятя4 Особливості педагогічного конфлікту. Типи міжособистісних стосунків у 

навчальному закладі 

2 

3 

Лекція 5 Специфічні особливості педагогічного конфлікту 2 

Практичне заняття 5 Особливості педагогічного конфлікту. Типи міжособистісних стосунків у 

навчальному закладі 

2 

Практичне заняття 6 Типи шкільних конфліктів в залежності від їх учасників 4 

Самостійна робота 3 проведення картографічного аналізу конфлікту Складання тезаурусу 

англійською мовою з теми 3. 

6 

4 

Лекція 6 Види конфліктів педагогічної системи 2 

Самостійна робота 4 Тезисний виклад основних положень Л. Козера щодо сутності конфлікту 6 

Самостійна робота 5 Розкрити сутність медіації; 

Визначити сутність інтеракції у конфлікті 

6 

Самостійна робота 6 робота з першоджерелами ; 

розкриття структурних методів управління конфліктами; 

підготовка до роботи на практичних заняттях 

8 

Всього за змістовий модуль 1 – 70год. (лекцій – 18год., ПЗ – 14 год.,, СР – 38год.) 

Змістовий модуль № 2 Технології управлянням конфліктами 

5 

Лекція 7  Конфліктогени педагогічної системи 2 

Практичне заняття 7 Динаміка конфлікту. Конфліктогени педагогічної системи 2 

Лекція 8,9. Діагностика конфлікту 4 

Лекція 10 Управління конфліктами 2 

Практичне заняття 6 Самоуправління педагога емоційним станом під час виступу, проведення 

навчального заняття 

2 

Практичне заняття 8 

Практичне заняття 9 

Діагностика конфлікту. Методика його опису. Карта конфлікту 

Діагностика конфлікту. Методика його опису. Карта конфлікту 

2 

2 

6 

Лекція 11 

Лекція 12 

Методи вирішення конфліктів у педагогічному процесі 2 

2 

Лекція 13 

Лекція 14 

Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті  2 

2 

Практичне заняття 10 Типи педагогічних конфліктів в залежності від їх учасників 2 



Самостійна робота 6  10 

7 

Лекція 15 Загальні правила поведінки педагога у конфліктній ситуації 2 

Практичне заняття 11 Конфлікти у взаємодії «педагог-батьки 2 

Лекція 16,17 Медіація, як засіб вирішення педагогічних конфліктів 2 

Лекція 18  Запобігання виникненню конфліктів 2 

Практичне заняття 12 Методи та стилі управління конфліктами. Методика посередництва. 2 

Практичне заняття 13 Технологія індивідуального впливу на суб’єктів педагогічної діяльності. 

Техніка активного слухання 

2 

Самостійна робота 7 Проаналізувати етап ескалації конфлікту Складання тезаурусу 

англійською мовою з теми 3 

8 

 

8 

Лекція 15 Діагностика конфлікту. 2 

Самостійна робота 8 Визанчити джерела конфлікту по Р. Дарендорфу 5 

Самостійна робота 9 Написати ессе з характеристикою деструктивних та конструктивних ознак 

конфлікту 

8 

Самостійна робота 10 Розробіть етапи комунікативної взаємодії з учнями 8 

10 Практичне заняття 14 

 

Методи та стилі управління конфліктами. Евристичні методи вирішення 

конфліктів 

2 

Самостійна робота 11 Охарактеризуйте техніки активного слухання та їх роль вирішенні 

конфліктів 

2 

 

Практичне заняття 15 Використання тренінгів у вирішення конфліктів 5 

Самостійна робота 12 Сутність медіації – визначте позитивні моменти, умови за яких медіацію 

використовувати не можна 

2 

 

Практичне заняття 16 Стресостійкість як спосіб попередження конфліктів 8 

Практичне заняття 17 Самооцінка конфліктності 2 

 . і 2 

 

Всього за змістовий модуль 2 – 80год. (лекцій – 22год., ПЗ – 20 год., СР – 42год.) 

Всього з навчальної дисципліни  – 150год. (лекцій – 36 год., ПЗ – 34год.,., СР – 80 год.)  

 



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, 

участь в обговоренні теоретичних питань лекції 

0-18 

2 Робота на практичних заняттях, систематична участь в обговоренні теоретичних питань, 

опрацювання додаткової літератури,виконання практичних вправ на кожному практичному 

занятті. ПЗ 1-2по 1б., Пз 3-17 по 2б. 

0-32 

3 Самостійна робота: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 5 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 6 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 7 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 8 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 9 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 10 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 11 (0-2бали); 

 індивідуальне завдання № 12 (0-1 бали). 

0-23 

NМ Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 



Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за розроблені дидактичні проекти , самостійну роботу не менше, ніж25 балів з 39___ можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 55 балів. 

Критерії оцінювання кожного з видів робіт: 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з теми 

лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції 

0-1  балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні 

відповіді на запитання викладача. 



Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-2  бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-2 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

 

13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 3.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити теоретичні знання та розуміння категорій педагогічної конфліктології. Зміст завдання 

полягає у визначенні основних концептуальних підходів до визначення сутності конфлікту.  

Питання № 2 спрямоване на перевірку вмінь профілактики та регулювання  конфліктів. 

Питання №3 спрямоване на практичну перевірку умінь щодо вирішення конфлікту. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Захарчин, Р. О. Винничук . - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 159 с. : 

2. Луцишин Г. І. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Луцишин ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 199 с.. 

3. Карамушка Л. М. Управління конфліктами в освітніх організаціях [Текст] / Людмила Карамушка. - Київ : Шкільний 

світ, 2011. - 125 с.. 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


4.  Конфліктологія [Текст] : навч. посібник / [М. П. Гетьманчук, П. М. Гетьманчук, С. С. Гнатюк та ін.] ; Львів. держ. 

ун-т внутр. справ. - Львів 2016. - 344 с.. 

5Свидрук І. І. Психологія управління та конфліктологія [Текст] : підручник / Свидрук І. І., Миронов Ю. Б. ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. - 319.  

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Іцхак Адізес Управління змінами.- Київ:bookChef, 2018- 299с. 

2. Провоторова, Н. Соціально-психологічні особливості управління конфліктами в педагогічному колективі / Н. 

Провоторова//Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ).    Збірник наукових 

праць : філософія, соціологія, психологія [Текст] /  - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 199- - .Вип. 

16.-Ч.- 2011.-С.176-184. 

3.  Харченко Н. В.  Управління конфліктами в освітніх організаціях [Текст] / Наталія Харченко. - Київ : Шкільний світ, 

2017. - 102 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт дистанційного навчання УІПА 

2. http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

Завідувач кафедри                                              Н.О.Брюханова 

 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html

