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1. Загальна інформація 

 

Назва дисципліни Педагогічна конфліктологія у вищій 

школі 

 

Викладачі  Професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту ім. Б. 

Ступарика 

Савчук Борис Петрович 

 

Контактний телефон викладачів 067 73 065 73  

E-mail викладача boris_savchuk@ukr.net  

Формат дисципліни Нормативна   

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС -3 (90 год.)  

2. Анотація до курсу 

 

 

         Курс «Педагогічна конфліктологія у вищій школі» спрямований на 

формування у студента адекватного розуміння процесу педагогічної взаємодії 

рівноправних суб’єктів спільної діяльності. Тематика, зміст дисципліни 

орієнтовані на оволодіння студентами кунфліктологічними знаннями, уміннями 

та навичками організації діалогічної «суб’єкт-суб’єктної» взаємодії. 

Основні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються через призму 

психологічних механізмів, закономірностей, законів природного розвитку 

людини, її пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою 

творчого пошуку вчителем шляхів, методів, засобів організації педагогічної 

взаємодії у ЗВО, здійснення опосередкованого впливу на особистість у цьому 

процесі. Загальні положення спираються на знання студентами філософії як 

методологічної бази та психології як теоретичної основи та сприяють кращому 

оволодінню досвідом психолого-педагогічної діяльності у закладах вищої і 

середньої освіти. 

Вивчення курсу «Педагогічна конфліктологія у вищій школі»  відбувається 

шляхом обговорення, рефлексії, осмислення студентами теорії педагогічного 

конфлікту та власного життєвого досвіду, професійних уявлень, вироблення 

власних поглядів щодо педагогічної взаємодії та розв’язання і запобігання 

конфліктів у діаді «студент-викладач. 

 



Зміст дисципліни передбачає формування знань про: 1) теоретичні основи і 

засади педагогічних конфліктів у вищій школі; 2) зміст, методи, форми, 

технології запобігання і розв’язання конфліктів в освітньому процесі вищої 

школи; 3) психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної 

компетентності здобувачів освіти; 4) стратегії поведінки студента і викладача у 

конфліктних ситуаціях у ЗВО. Це відповідає трьом змістовим модулям 

дисципліни, базові блоки якої створюють єдину модульну систему. 

Лекційні та семінарські заняття навчальної дисципліни «Педагогічна 

конфліктологія у вищій школі»  орієнтовані на викладання теоретичних основ 

та самостійну підготовку студентами проектів, творчих робіт, ситуаційних 

вправ, їхнього представлення та обговорення у групі, аналіз педагогічних 

ситуацій, фрагментів конфліктних ситуацій в освітньому процесі з позиції 

теоретичних ідей, концепцій, особистого досвіду, організацію мікровикладання 

студентів. 
 

3. Мета і завдання курсу 

 

Метою вивчення дисципліни є формування конфлітологічної культури і 

компетентності та системи знань, умінь щодо розв’язання педагогічних 

конфліктів у ЗВО. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 формування у студентів системи знань про суть і природу

конфліктів у педагогічних ситуаціях; 

 формування у магістрів знань, умінь щодо застосування 

конструктивних способів розв’язання конфліктів у різних педагогічних 

ситуаціях; 

 формування розуміння природи конфлікту у навчально-виховному 

процесі та готовності до їхнього розв’язання; 

 виховання відчуття відповідальності за розв’язання педагогічних 

конфліктів.  

 

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 особливості педагогічної взаємодії педагога, викладача з учнями, 

студентами; 

 передумови виникнення конфліктів у педагогічних ситуаціях; 

 суть педагогічного конфлікту, його ознаки, особливості, структуру; 

 рівні педагогічного конфлікту, етапи його ескалації, типи; 

 психолого-педагогічні причини виникнення конфліктів у педагогічних 

ситуаціях ЗВО; 

 стратегії поведінки вчителя/викладача у конфліктній ситуації; 

 способи прогнозування, розв’язання конфліктів; 

 особливості спілкування у конфліктній ситуації; 

 модель розв’язання конфлікту; 

 суть, особливості, умови застосування переговорів, медіації, 

 



арбітрації. 

вміти: 

- аналізувати конфлікти у різноманітних педагогічних ситуаціях ВНЗ; 
- застосовувати різні прийоми для попередження конфліктів у навчально- 

виховному процесі ВНЗ; 

- управляти конфліктною ситуацією, застосовувати різні способи 

налагодження дисципліни; 

- застосовувати доцільні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

 

Компетентності: 

• обізнаність із теоретико-методологічними основами, категоріальним 

апаратом та технологіями і методиками здійснення запобігання і 

розв’язання конфліктів у вищій школі; 

• спроможність трансформувати теоретичні знання з педагогічної 

конфліктології у практичну взаємодії між різними суб’єктами освітнього 

процесу у ЗВО; 

• готовність використовувати знання з педагогічної конфліктології у 

майбутній просвітній діяльності та інших сферах суспільного життя; 

• здатність оперувати інноваційними методами, формами і засобами 

запобігання та розв’язання педагогічних конфліктів, які важливої 

професіоналізму здобувачів освіти; 

• готовність студентів до самоосвіти та професійного самовдосконалення 

у набутті знань і досвіду, що стосуються педагогічної конфліктології. 

 

 

5. Організація навчання курсу 

 

 

Обсяг курсу 90 год.  

Вид заняття Загальна кількість годин  

лекції 14 год.  

семінарські заняття/практичні/лабораторні 16 год.  

самостійна робота 60 год.  

Ознаки курсу  

Семестр Спеціальність Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/вибірковий 

 

1 Освітні/педагогічні науки V Нормативний  

Тематика курсу  

Тема, план Форма заняття Література  Завдання, 

год 

Вага 

оцінки  

Термін 

виконання 

 

Тема 1. 

Феноменологія 

міжособистісного 

конфлікту  
1.Визначення і структу-

ра конфлікту.  

2.Класифікація 

конфліктів 

3.Функції міжосо-

бистісних конфліктів 

 

 Лекція 

 

3, 10, 11, 15, 

16, 17, 21, 23 

  

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

2 год 

  

Протягом 2 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 



Тема 2. Особливості 

перебігу конфліктів в 

освітньому середо-

вищі вищої школи. 
1. Навчально-виховне 

середовище як фактор 

виникнення конфліктів. 

2. Причини і типологія 

педагогічних 

конфліктів. 

3. Структура і 

класифікація 

педагогічних 

конфліктів. 

4. Функції та динаміка 

педагогічних 

конфліктів. 

 

Лекція 

 

11, 15, 17, 21, 

23 

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

2 год 

  

Протягом 2 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 3. Проблема 

конфліктологічної 

культури у вищій 

школі 

1.Конфліктологічна 

культура: суть і 

структура.  

2. Педагогічна конф-

ліктна ситуація: 

особливості, види, 

динаміка.  

3.Конфліктні 

особистості.  

4.Стилі (моделі) 

поведінки у конфлікті.  

 

Лекція 

 

2, 3, 14, 15, 

16, 21, 23  

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

4 год 

  

Протягом 2 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 4. Групові 

конфлікти міжособис-

тісної взаємодії у ЗВО. 

1 Конфлікти міжосо-

бистісної взаємодії в 

діаді «педагог - 

студент»: причини, 

форми, прояви. 

2. Конфлікт «студент 

— студент»: форми, 

особливості 

протікання. 

3. Конфлікти у науково-

педагогічному 

колективі: «викладач-

викладач»;  

«адміністратор – 

педагог». 

 

 

Лекція 

 

3, 4, 6, 11, 14, 

15, 16, 17, 21, 

23 

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

4 год 

  

Протягом 2 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 5. Конфлікт 

міжособистісної 

взаємодії в діаді 

 

Лекція 

 

3, 6, 7, 8, 11, 

14, 15, 16, 17, 

 

Опрацюват

и конспект 

  

Протягом 2 

семестру 

 



«педагог - студент»  

1. Причини конфлікту 

«педагог - студент». 

2.Ознаки педагогічного 

конфлікту. Конфлікти 

діяльності та конфлікти 

взаємин у виші.  

3.Конфлікти 

дидактичної взаємодії 

та їхні стадії. 

4.Деструктивні і 

конструктивні функції 

педагогічного 

конфлікту у ЗВО.  

21 лекції та 

відповідні 

джерела 

4 год 

згідно із 

розкладом 

занять 

Тема 6. Організацій-

но-педагогічна діяль-

ність із запобігання і 

врегулювання 

конфліктів у ЗВО 

1.Діяльність із 

запобігання і 

врегулювання 

конфліктів: основні 

підходи і компоненти. 

2.Корекція взаємних 

оцінних ставлень у 

системі «студент - 

викладач» 

3.Запобігання 

педагогічним 

конфліктам у ЗВО. 

 

Лекція 

 

10, 11, 12, 15, 

17, 21, 23  

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

2 год 

 

  

Протягом 3 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 



Тема 7. Конструк-

тивне розв’язання 

конфлікту: умови, 

вимоги, поведінка 

1.Загальні підходи до 

ефективного 

розв’язання конфлікту.  

А) Вимоги до 

поведінки в 

конфліктній ситуації 

Б) Умови і підходи до 

конструктивного 

вирішення конфлікту 

В) Метод аналізу 

(картографія) 

конфлікту 

2. Модель поведінки 

викладача під час 

конфлікту  

3. Практичні поради 

щодо оволодіння 

вміннями розв’язувати 

конфлікти. 

 

Лекція 

 

2, 3, 8, 11, 12, 

15, 17, 21, 23 

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

2 год 

  

Протягом 3 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 1. Передумови 

виникнення конфлік-

тів у педагогічній 

взаємодії, характерні 

ознаки, структури 

1. Особливості органі-

зації педагогічної 

взаємодії вчителя/ 

викладача та учнів/ 

студентів. Передумови 

виникнення 

педагогічних 

конфліктів.  

2.Особливості, ознаки, 

структура педаго-

гічного конфлікту.  

3. Рівні конфлікту 

(суперечка, прихо-

ваний, глибинний). 

4. Динаміка, ескалація 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 13, 

15, 16, 20, 21, 

23. 

 

Опрацюват

и 

відповідні 

джерела, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 1 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



конфлікту у навчально-

виховному процесі, 

його етапи. 

Тема 2. Типологія, 

психолого-педагогічні 

причини виникнення 

педагогічних 

конфліктів 

1.Міжособистісні 

конфлікти у 

навчально-виховному 

процесі та 

внутрішньо 

особистісні конфлікти. 

2. Особливості конф-

ліктів у педагогічному 

спілкуванні 

(конфлікти 

сприймання, 

комунікації, 

взаємодії).  

3. Класифікація 

педаго-гічних 

конфліктів за 

причинами 

виникнення. 

Семінарське 

заняття 

1, 2, 3, 5, 9, 

15, 17, 18, 19, 

21 

 

Опрацюват

и 

відповідні 

джерела, 4 

год. 

5 б. Протягом 

1семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 3. Стратегії 

поведінки педагога у 

конфліктній ситуації, 

шляхи розв’язання 

конфліктів 

1.Класифікація стилів 

поведінки педагога у 

конфліктних 

ситуаціях.2 .  Шляхи 

вирішення педаго-

гічного конфлікту за 

інтересами 

суперників 

(переговори, 

фасилітація, медіація, 

арбітрація). 3 .Особли-

вості, процедура 

проведення 

переговорів педагога 

зі  студентами: А) 

Суть переговорів, їхні 

види (жорсткий, 

м’який, колабора-

тивний); Б) Аналіз 

кожного етапу прове-

дення переговорів. 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 14, 15, 

16, 17, 21, 23. 

 

 

Опрацюват

и 

відповідні 

джерела, 2 

год. 

5 б. Протягом 1 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 4. Проблема  

запобігання і 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 5, 8, 10, 

11, 15, 17, 21, 

Опрацюват

и 

5 б. Протягом 1 

семестру 

 



врегулювання 

конфліктів у ВНЗ. 

1 Конфлікти міжосо-

бистісної взаємодії в 

діаді «педагог - 

студент»: причини, 

форми, прояви. 

2. Конфлікт «студент 

— студент»: форми, 

особливості 

протікання. 

3. Конфлікти у науково-

педагогічному 

колективі: «викладач-

викладач»;  «адміні-

стратор – педагог». 

23. 

 

 

відповідні 

джерела, 

2 год. 

згідно з 

розкладом 

занять 

Тема 5. Групові 

конфлікти 

міжособистісної 

взаємодії у ЗВО 

1. Основні підходи і 

компоненти діяльності 

із запобігання і 

врегулювання 

конфліктів у ВНЗ.  

2.Конструктивне 

розв’язання конфлікту: 

умови, вимоги, 

поведінка.  

3. Поведінка викладача 

під час конфлікту  

4.Практичні щодо 

оволодіння вміннями 

вирішення конфліктів. 

5.Запобігання 

педагогічних 

конфліктів у ЗВО. 

Семінарське 

заняття, 

круглий стіл 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюват

и 

відповідні 

джерела, 

2 год. 

5 б. Протягом 1 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 6. Шляхи 

формування 

конфліктологічної 

компетенції 

майбутнього вчителя 

і викладача. 

1.Поняття 

конфліктологічна 

компетенція студента. 

2.Формування знань, 

умінь і навичок 

управління 

конфліктними 

ситуаціями і вирішення 

педагогічних 

конфліктів. 

3.Технології підготовки 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюват

и 

відповідні 

джерела, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 1 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



майбутніх учителів до 

розв'язання конфліктів 

у міжособистісній 

взаємодії. 

 

Тема 7. Особливості 

фасилітації, медіації, 

арбітрації в 

міжособистісних 

конфліктах у ЗВО 

Заняття 1. 

1.Поняття фасилітації 

та умови її засто-

сування у розв’язанні 

педагогічного 

конфлікту.  

2.Способи організації 

процесу фасилітації. 

3. Суть медіації та її 

відмінність від 

фасилітації. 

Занятт я  2  

1.Принципи органі-

зації процесу та 

поведінки медіатора. 

Етапи проведення 

медіації. 

2.Характеристика 

несудової арбітрації, 

відмінність від 

медіації.  

3 .Сюжетно -

рольов і  і гри .   

Семінарське 

заняття, 

презентація 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюват

и 

відповідні 

джерела, 

4 год. 

2,5 б. Протягом 1 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

6. Система оцінювання курсу  

Загальна система оцінювання 

курсу 

Оцінювання здійснюється за національною 

та ECTS шкалою оцінювання на основі 100-

бальної системи. (Див.: пункт «9.3. Види 

контролю «Положення про організацію 

освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу 

в ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»). 

Загальні 100 балів включають: 30 балів за 

практичні заняття; 20 балів за самостійну 

роботу; 50 балів за екзамен. 

 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично 

верифіковане висвітлення питань і завдань 

ККР. 

 

Семінарські заняття Оцінюються за п'ятибальною системою.  



Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання усіх передбачених форм 

навчальної роботи, які підлягають 

контрольному оцінюванню. Мінімальна 

кількість балів для позитивного зарахування 

курсу - 50 . 

Політика курсу  

Політика курсу базується на гуманістичній освітній парадигмі, суть якої полягає 

у повазі до особистості студента, у праві й можливості майбутнього фахівця 

самостійно обирати спосіб засвоєння навчального матеріалу, використовувати 

нові методи, прийоми і засоби педагогічної діяльності; на навчанні у 

співробітництві, тобто спільній із викладачем діяльності; на плюралізмі як 

важливій основі розвитку інтелектуальних здібностей студентів, розвиткові 

їхнього критичного мислення. Будь-які форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються.  
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