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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ 

КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 
 

Конфлікти були, є і будуть, вони супроводжують наше життя як 
хвороби. Останнім часом стало помітно, що рівень конфліктності значно 
підвищився не тільки у соціальній, але й в професійній сфері життя. 

В останні роки уявлення про конфлікт, як про явище людського життя і 
про педагогічний конфлікт зокрема, як  про особливий феномен навчально-
виховного процесу, − зазнає значних змін.  Це відбувається завдяки тому, що 
на сьогоднішній момент в теорії і практиці педагогіки нагромаджений 
значний запас фактів і спостережень, - достатній для спроби порушити 
питання про оформлення теоретичного направлення - педагогічної 
конфліктології, як самостійної області досліджень науки про освіту. 
Проблема педагогічних конфліктів належить до області наукових знань, які 
мають своє місце в усіх науках як соціальних, так і технічних. Там, де 
поняття конфлікту і не обговорюється, фігурують його термінологічні 
аналоги: «суперечність», «антагонізм» та інші. Конфлікт у сучасному 
розумінні - це багатогранне явище, одночасно позитивне та негативне, 
розвиваюче та руйнуюче; ще стародавні мудреці стверджували, що він - 
рушійна сила змін та розвитку. 

Конфлікт в педагогічній діяльності часто проявляється як прагнення 
вчителя до укріплення своєї позиції і як протест учня проти несправедливого 
покарання, хибної оцінки його діяльності, вчинку. Такі конфлікти надовго 
порушують систему взаємовідносин між вчителем і учнями, викликають у 
вчителя глибокий стресовий стан, незадоволення своєю працею. Такий стан 
посилюється усвідомленням того, що успіх в педагогічній роботі залежить 
від поведінки учнів, з’являється стан залежності вчителя від "милості" учнів. 
В.О.Сухомлинський так пише про конфлікти у школі: "Конфлікт між 
педагогом і дитиною, між вчителем і батьками, педагогом і колективом - 
велике лихо школи. Частіше за все конфлікт виникає тоді, коли вчитель 
думає про дитину несправедливо. Думайте про дитину справедливо - і 
конфліктів не буде. Вміння уникати конфлікту - одна із складних частин 
педагогічної  мудрості вчителя. Попереджуючи конфлікт, педагог не тільки 
охороняє, але й створює виховну силу колективу" (Сухомлинський В.О. 
Методика виховання колективу. - Москва., 1981.- с.185).  

Для того, щоб розмовляти про спілкування в конфліктних ситуаціях, 
важливо розуміти сутність конфлікту та процесів, які в ньому відбуваються. 
Перш за все, важливо усвідомити, що конфлікт відображає суперечливу 
будову світу, його подвійність і амбівалентність. Ми добре знаємо, що існує 
день і ніч, війна і мир, молодість і старість, добро і зло, любов і ненависть, 
щедрість і скупість та цілий ряд полярних явищ. Важливо відмітити, що 
школа орієнтує учнів на такі якості, як доброта, чесність, працелюбність, а 



навколишня дійсність являє приклади варварства, нечесності, непорядності, 
дармоїдства. З однієї сторони, педагоги покликані прилучати вихованців до 
дотримання усталених в суспільстві вимог («ти повинен»), а з іншої – 
турбуватися про розвиток вільної особистості («ти маєш право»).Тобто, 
конфлікт виступає як біполярне явище. Конфлікт у спілкуванні - це 
насильницьке протиборство, яке пов’язане зі свідомим ущемленням 
моральної гідності і потреб співрозмовника. Отже, педагогічне спілкування є 
колективною системою соціально-психологічної взаємодії. Причому лінії 
спілкування знаходяться в постійній взаємодії, перетинаються, 
взаємопроникають і т.ін. В педагогічній діяльності колективність 
спілкування не просто комунікативний фон діяльності, а й найважливіша 
закономірність педагогічного спілкування. В спілкування вчителя з учнями 
велике значення має не тільки зміст мови, але й міміка, тон, інтонація мови. 
Дитина володіє "емоційним слухом", розшифровує не тільки зміст, сенс 
мовлених слів, але й точно визначає з інтонації відношення до неї дорослих. 
При сприйнятті слів дитина спочатку реагує на інтонацію, - відповідає дією і 
тільки потім засвоює сенс мовленого. В інтонації проявляються ті 
переживання, які супроводжують мовлення дорослих, звернені до дитини, - і 
вона реагує на них. Крик і монотонне мовлення вчителя втрачають 
впливаючу силу тому, що сенсорні входи учня або забиті (криком), або він 
зовсім не сприймає емоційного супроводження, і це породжує байдужість, як 
би чітко і правильно не вимовлялися слова і фрази. Таке мовлення не 
викликає переживань в учня, і вчитель втрачає дійсно надійний "міст" до 
свідомості учня через його переживання. Вчителю також треба вміти слухати 
учня і чути його. Результативність вчителя багато в чому залежить від його 
вміння слухати, "настроїтися на хвилю" учня. Це не так легко зробити з ряду 
причин: по-перше, важко чекати від учня плавного і зв’язного мовлення, в 
силу чого дорослі часто переривають його, чим ще більше перешкоджають 
висловлюванню ("Добре, все зрозуміло, йди!"), хоч він так і не сказав 
головного для нього. По-друге, вчителям часто ніколи вислухати учня, коли у 
нього є потреба поспілкуватись, а коли вчителю треба про щось дізнатись, 
учень вже втратив інтерес до розмови, та й крім того, йому нецікаво 
розмовляти з тим, хто його не чує. Отже, у педагогічних конфліктах не буває 
до кінця "правих" і "винних", переможців і переможених у кожній 
педагогічній невдачі, важкій долі учня є і провина некомпетентного, 
непрофесійного вчителя.  

Як вже говорилось, спілкування педагога зі своїми учнями і колегами 
далеко не завжди протікає спокійно, без ускладнень. Доволі часто партнери 
ведуть себе нещиро: говорять одне, а думають інше, зовнішньо 
демонструючи доброзичливість і правдивість, а внутрішньо настроєні вороже 
і агресивно, усіляко маніпулюючи своїм співбесідником. Тому питання 
маніпулювання в спілкуванні є важливим для кожного педагога. 
Маніпуляціями в спілкуванні називають систему дій одного партнера по 
відношенню до іншого з метою отримання певної користі. Це вправність 
поведінки, яка здійснюється за допомогою слів, міміки, жестів та інших 



засобів спілкування. Спостереження підтверджують, що значна кількість 
людей використовує маніпуляції в спілкуванні один з одним. Педагоги і 
школярі не є виключенням. Тому феномен маніпулювання представляє 
певний інтерес для професійно–педагогічного спілкування. 

При вирішенні педагогічних конфліктів вчителя вважають покарання 
одним з основних засобів впливу. Все питання в тому, який слід від 
переживань залишиться в душі дитини після його покарання: каяття ? злоба? 
сором ? жах? образа ? агресія ? А. С. Макаренко писав: "Як би не суворо був 
покараний вихованець, накладене покарання повинно завжди вирішити 
конфлікт до кінця, без усіляких залишків. Вже через годину після накладення 
стягнення потрібно бути з вихованцем у нормальних відносинах".  

Важливим засобом попередження і успішного вирішення конфліктів 
може бути прийом "повернення емоцій". Усвідомлення своєї професійної 
позиції, визначення мотивів вчинку учня допомагають вчителю вийти з 
полону особистих емоцій (що не так легко і просто) і відгукнутися на 
переживання дитини. Вчитель разом з учнями "проживає" кожний віковий 
період становлення їх особистості, співчуває з приводу їх невдач, радіє 
успіхам, засмучується через зриви в поведінці і роботі, великодушно прощає 
- все це не знижує авторитет вчителя в очах учнів, а емоційно зближує їх 
позиції, породжує співпереживання і взаєморозуміння, допомагає 
звільнитися від стереотипів у відносинах з учнями. Без цього неможлива 
педагогічна співпраця, коли вчитель може побачити щось добре в 
"пропащому" учневі, виразити надію на його виправлення.  

Наслідки конфліктних ситуацій не завжди однозначні. Конфлікт може 
призвести як до поліпшення педагогічного спілкування в цілому, так і до 
втрати взаєморозуміння між педагогом і учнем.  Не можна добитися 
однозначно позитивного чи однозначно негативного виходу з конфлікту. 
Завжди в ітозі будуть присутні як конструктивні, так і деструктивні моменти 
конфлікту. До негативних наслідків конфлікту відносяться: зниження 
успішності, зниження морального стану, погіршення соціальної взаємодії, 
погіршення комунікації і підвищення лояльності до підгруп і неформальних 
організацій. Однак при ефективному втручанні конфлікт може мати 
позитивні наслідки. Наприклад, більш поглиблена робота над пошуком 
рішення, різноманітність думок при прийнятті рішень і покращення 
співробітництва у майбутньому. Найбільш раціональною та оптимальною за 
результатами є лінія на співробітництво. Відповідно і стратегію керівництва 
конфліктом викладач повинен вибирати з точки зору оптимального балансу 
наслідків конфліктної ситуації. Конфліктним процесом узагалі можливо 
керувати. У викладача є можливість передбачати початок конфліктної 
ситуації, вчасно втрутитися в процес протікання конфлікту, внести свої 
корективи і вивести конфліктну ситуацію до оптимального вирішення. 
Визначаючи поведінку в конфлікті, викладач повинен в першу чергу 
дослідити причину конфлікту, визначити цілі опоненту (або опонентів), 
визначити сфери зближення точок зору з опонентом, уточнити особливості 
поведінки опонента. При цьому важливо пам’ятати, що так точно, як жоден 



стиль керівництва не може бути ефективним в усіх без виключення 
ситуаціях, жоден із стилів вирішення конфлікту (будь, то конкуренція, 
співпраця, компроміс, уникнення), не може бути відзначений як найкращий. 

Розглядаючи основні методи вирішення конфліктних ситуацій у 
педагогічному спілкуванні, можна сказати, що вони поділяються на дві 
групи: негативні, які включають у себе усі види боротьби, які переслідують 
мету досягнення перемоги однієї сторони над іншою; позитивні, при 
використанні їх, передбачається збереження основи взаємозв‘язку між 
суб‘єктами конфлікту - різноманітні види переговорів і конструктивного 
суперництва. Різниця негативних і позитивних методів умовна, вони нерідко 
доповнюють одна одну. Багатолітнє дослідження проблеми конфліктних 
ситуацій, виникаючих в процесі спілкування викладачів з учнями і на основі 
розглянутих теоретичних і практичних матеріалів, можливо розробити деякі 
рекомендації щодо їх урегулювання і вирішення: 

· Головний засіб безконфліктного педагогічного спілкування - 
формування високого рівня педагогічного професіоналізму, володіння 
мистецтвом виходу із конфліктних ситуацій без втрати почуття гідності.  

· Організація ефективної педагогічної взаємодії потребує високого 
рівня емоціональної ідентифікації з об‘єктом впливу.  

· Необхідна розробка індивідуальної лексики пристосування до 
об’єкту впливу, прийоми їх чергування, доречність використання.  

·  Необхідно в кожному конкретному конфлікті намагатися розвинути 
плодотворні сторони власне педагогічного спілкування і вести боротьбу з 
негативними нашаруваннями в спілкуванні.  

Отже, розглянувши конфлікти, які виникають у процесі педагогічного 
спілкування, можна сказати, що вони по своїй структурі все більше 
нагадують конфліктні ситуації, що виникають у різних галузях суспільного 
життя .  Не слід забувати,  що школа –  це модель суспільства,   місце де учні 
засвоюють норми соціальної взаємодії між людьми, тому поведінка вчителя у 
конфліктній ситуації так важлива. 
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