
МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТІ 

Мета курсу – формування системи знань про природу конфліктів у 
системі освіти, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, відпрацювання 
вмінь прогнозувати та контролювати конфлікту ситуацію, позитивно 
сприймати конфлікт і прагматично його використовувати. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теорія і практика вищої школи в Україні», 
«Методика викладання фахових дисциплін», «Менеджмент у сфері освіти», 
«Моделювання діяльності фахівця». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Системний підхід у вищій 
школі», «Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного становлення 
фахівця», «Сучасні виклики професійної діяльності». 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як педагогічна 
та професійна психологія, моделювання діяльності фахівця, педагогічний 
контроль в системі освіти, тренінг професійного самоусвідомлення, 
психологічний тренінг викладача. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: опанування конфліктними технологіями посередницької 
діяльності при вирішенні конфліктних ситуацій, враховуючи прояв 
індивідуально-психологічних особливостей конструктивного, ділового й 
міжособистісного спілкування, управління людьми в колективі. 

Програмні результати навчання: 
знати: сучасні підходи до проблеми конфліктів у сфері освіти; 

об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення і методики дослідження 
конфліктів; моделі і динаміку конфлікту; конструктивні і деструктивні функції 
конфлікту; способи управління і методи вирішення конфліктів. 

уміти: розробляти ефективну систему організаційного попередження, 
прогнозування й профілактики конфліктів в системі освіти; реалізовувати 
основні функції й принципи управління конфліктами; застосовувати адекватні 
моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії за ситуаційним підходом.     

володіти: принципами управління конфліктами; адекватними моделями 
поведінки особистості в конфліктній взаємодії за ситуаційним підходом. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Загальні поняття конфліктної ситуації і конфлікту. Класифікація 

видів конфліктів за різними ознаками. Соціальні і природні конфлікти. 
Конфлікти: внутрішні і зовнішні; горизонтальні і вертикальні; конструктивні і 
деструктивні; стихійні і заплановані; короткочасові, тривалі і затяжні; інші 
види. Причини виникнення конфліктів. Виявлення причин конфлікту і його 
елементів. Ядро. Опоненти. Визначення типу конфлікту. Виявлення 
прихованих інтересів, побажань, страхів. Вироблення рішень шляхом 
проведення переговорів. Вміння слухати і виражати свої інтереси, враження і 
почуття. Стиль поведінки в конкретній конфліктній ситуації (конкуренція, 
ухилення, співпраця, компроміс).  

Методи управління конфліктною ситуацією: структурні і міжособові. 
Структурні методи розв’язання конфлікту. Міжособові стилі розв’язання 
конфліктів. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


