
Перелік питань до заліку з дисципліни  

«Педагогічна конфліктологія» 

 

1. Поняття конфлікту в історичному аспекті.  

2. Механізми виникнення конфлікту.  

3. Передумови виникнення конфліктів у педагогічній взаємодії.  

4. Особливості організації педагогічної взаємодії викладача з іншими 

учасниками педагогічного процесу; суперечності, труднощі  у 

налагодженні контакту у педагогічній взаємодії.  

5. Стиль взаємин педагогів з іншими учасниками педагогічного процесу.  

6. Особливості педагогічних конфліктів.  

7. Суть, характерні ознаки, структура педагогічних конфліктів.  

8. Інтерпретація конфлікту; розрізнення педагогічних конфліктів і порушень 

дисципліни, спорів, сварок у навчально-виховному процесі.  

9. Структура педагогічного конфлікту, характеристика його головних 

складових.  

10. Рівні конфлікту (суперечка, прихований, глибинний).  

11. Динаміка, ескалація педагогічного конфлікту, його етапи. 

12. Психодіагностика конфлікту та конфліктної поведінки. 

13. Технології роботи з внутрішньоособистісними конфліктами: умови 

попередження, механізми вирішення. 

14. Класифікація педагогічних конфліктів.  

15. Міжособистісні конфлікти у навчально-виховному процесі та внутрішньо 

особистісні конфлікти.  

16. Особливості конфліктів у педагогічному спілкуванні (конфлікти 

сприймання, комунікації, взаємодії).  

17. Характеристика конфліктів діяльності, вчинків, міжособистісних 

стосунків у педагогічних ситуаціях.  

18. Поняття педагогічної ситуації.  

19. Види педагогічних ситуацій.  

20. Класифікація конфліктів у педагогічних ситуаціях за причинами їхнього 

виникнення.  

21. Психологічні причини виникнення конфліктів.  

22. Особливості сприймання конфліктів особистістю, педагогами, студентами, 

керівництвом, батьками.  

23. Розрізнення різних видів поведінки особистостей, відмінної від 

конфліктної.  

24. Врахування вікових особливостей розвитку студентів як передумова 

виникнення конфліктних ситуацій.  

25. Педагогічні причини виникнення конфліктів.  

26. Оцінка, аналіз педагогічних ситуацій та запобігання конфліктам.  

27. Етапи аналізу педагогічної ситуації та прийняття рішень.  

28. Розв’язання проблем порушення дисципліни у навчально-виховному 

процесі.  

29. Попередження конфліктної поведінки студентів, батьків.  

30. Технологія управління конфліктною ситуацією.  
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31. Типи аналізу педагогічних конфліктів та вибір способів їхнього 

розв’язання. 

32.  Психологічні особливості оцінки педагогічних конфліктів.  

33. Підходи, варіанти аналізу педагогічного конфлікту; передбачення 

шляхів розв’язання конфлікту.  

34. Види реакцій суб’єктів педагогічного процесу на конфліктну ситуацію.  

35. Класифікація стилів поведінки педагога у конфліктних ситуаціях 

(суперництво, ухилення, пристосування, співробітництво, компроміс).  

36. Позитивні й слабкі сторони стратегій поведінки у педагогічній 

ситуаціях.  

37. Критерії вибору конструктивного стилю поведінки.  

38. Погодження стратегій дій учасників педагогічного конфлікту.  

39. Організація спілкування педагога у конфліктних ситуаціях.  

40. Управління конфліктними ситуаціями.  

41. Позбуття бар’єрів у педагогічному спілкуванні.  

42. Дотримання демократичного стилю спілкування.  

43. Відмова від негативних рівнів спілкування.  

44. Забезпечення умов для конструктивного спілкування, доцільних 

прийомів.  

45. Застосування правил вирішення суперечки.  

46. Структура процесу, шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  

47. Етапи налагодження контакту в конфліктній ситуації.  

48. Критерії конструктивного рішення проблеми. 

49. Ефективні тактики у конфліктних ситуаціях.  

50. Методи переконання у конфлікті: методика визначення 

«комунікативних тактик» поведінки у конфліктах.  

51. Переваги та недоліки кожної тактики.  

52. Аналіз ефективного індивідуального стилю поведінки у конфліктних 

ситуаціях. 

53. Ефективні методи вироблення взаємовигідних пропозицій у конфлікті. 

54. Шляхи вирішення конфлікту, умови їхнього застосування (переговори, 

фасилітація, медіація, арбітрація).  

55. Особливості, процедура проведення переговорів педагога зі студентами, 

батьками, колегами, керівництвом.  

56. Суть переговорів, їхні види (жорсткий, м’який, колаборативний).  

57. Аналіз кожного етапу проведення переговорів.  

58. Особливості організації фасилітації у міжособистісних конфліктах 

студентів.  

59. Поняття фасилітації. Умови застосування фасилітації.  

60. Способи організації процесу фасилітації.  

61. Умови ефективної організації медіації.  

62. Суть медіації та її відмінність від фасилітації.  

63. Принципи організації  процесу та поведінки медіатора.  

64. Етапи проведення медітації.  

65. Рефлексія проведеного процесу.  

66. Особливості застосування арбітрації.  
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67. Характеристика несудової арбітрації, відмінність від медіації.  

68. Етапи проведення арбітрації, їхній аналіз. 

69.  
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