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ПЕДАГОГІЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 
Тип дисципліни:  
вибіркова 
Семестр: другий 
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90 (у кредитах ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 16, практичні – 16; самостійна робота – 58 
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент  Садова Ірина Ігорівна 
Результати навчання:  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: основні історичні етапи розвитку конфліктологічної теорії та категорії конфліктології; 
специфічні особливості конфліктів у соціально-педагогічному процесі; сутність і структуру 
педагогічного конфлікту, його особливості та характеристики, діагностику; типологію 
педагогічних конфліктів, їх динаміку; основні стилі поведінки в конфліктній ситуації та 
способи конструктивного вирішення соціально-педагогічного конфлікту; особливості 
внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів; сучасні технології управління 
конфліктами; 
вміти: аналізувати конфліктні ситуації, визначати конфліктну проблему, учасників конфлікту, 
явні і приховані інтереси та побоювання; аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, 
змістові, технологічні тощо) педагогічної системи; прогнозувати виникнення конфлікту в 
педагогічному середовищі; визначати фазу конфлікту; складати карту педагогічного 
конфлікту; конструктивно розв’язувати педагогічні конфлікти різними способами;  вибирати 
оптимальний стиль поведінки у конфліктній ситуації;  ефективно управляти педагогічним 
конфліктом. 
Спосіб навчання:  аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: «Актуальні проблеми педагогіки 
початкової освіти», «Педагогічні інновації в Україні і за рубежем», «Порівняльна 
педагогіка». 
Зміст навчального дисципліни: Характеристика конфлікту як предмету наукового 
дослідження. Механізми виникнення конфліктів та способи їх вирішення. Класифікація 
конфліктів. Особливості педагогічних конфліктів. Причини виникнення конфліктів у 
соціально-педагогічному процесі. Технології управління, попередження та конструктивного 
вирішення педагогічних конфліктів. 
Рекомендована література: 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: усні відповіді, виконання контрольної роботи та індивідуальних 
завдань.  

- підсумковий контроль – залік. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська 
Кафедра:  
педагогіки те методики початкової освіти. 
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