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4 березня 2019 року було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача», на якому розглядалися тема "Від 

дискусії до конфлікту – один крок". На порядок денний виносилися такі 

питання: 

1. Майстерність педагогічного 

спілкування. 

2. Техніки взаємодії у процесі аналізу 

проблеми та пошуку її вирішення. 

3. Прийоми педагогічної взаємодії. 

4. Конфлікт у педагогічній взаємодії. 

5. Моделювання ситуації успіху на занятті. 

Керівник Школи Тихоліз В.О., викладач психолого-педагогічних 

дисциплін, розкрила значення  педагогічного спілкування у профілактиці 

конфліктних ситуацій, визначила його особливості, функції та види. На 

конкретних прикладах показала  структуру, стилі педагогічної взаємодії. 

 

Питання техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її 

вирішення розкрила викладач Козловець І.В. Вона показала процес слухання 



вчителя (активне і пасивне), особливу увагу звернула на рефлексивне та 

нерефлексивне слухання, основні прийоми рефлексивного слухання, «Я-

висловлювання».   

Викладач Кравченко ознайомила присутніх із прийомами педагогічної 

взаємодії: спонукальними, гальмівними. Кожний 

прийом був розкритий за таким планом: мета, дії 

вчителя, почуття студентів, наслідки поведінки 

студена. Особливу увагу викладач звернула на 

прийоми етичного захисту, що дають викладачу 

можливість зберегти власну гідність, захиститися 

від аморальної поведінки студента. 

Викладач Добрянський В.В. у своєму 

виступі наголосив, що кожний конфлікт у 

педагогічній практиці – гостра ситуація, яка, однак, завдяки підвищеній 

емоційності може сприяти усвідомленню моральних законів. Важливо 

подивитися на конфлікт як на спонтанно виниклі або спеціально створені 

суперечності   у   стосунках   між викладачем  і студентами,    які    за    умови     

 

конструктивного   розв'язання  приводять  до позитивних змін у стосунках 

його учасників, їхнього розвитку і розвитку всього колективу. 

Як змоделювати ситуацію успіху на занятті для уникнення 

конфліктних ситуацій розкрила викладач педагогіки Савіна М.В.  



Вона наголосила, що головна мета діяльності викладача – створити 

ситуацію успіху для розвитку особистості студента, дати можливість 

кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх 

здібностей,  віри у власні сили. 

Підсумовуючи  роботу  учасників засідання   

керівник   Школи   Тихоліз В.О. вказала, що 

викладачу не слід боятись конфлікту. Якщо він 

виникне, треба опановувати технологію поведінки у 

конфліктній ситуації: помітити «жало» конфлікту, 

вміти зняти напруження, використовувати гумор, 

компроміс, взаємний аналіз ситуації. 

 

 


