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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІВ ТА БАТЬКІВ 

СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТІ 

 

Ми живемо в постійному русі та напруженні, що є в нашому 

суспільстві. Це часто призводить до конфліктності із собою та іншими 

людьми. Конфліктні ситуації майже завжди супроводжують навчально-

виховний процес. Тому одним з першочергових завдань психологічної 

служби є прогнозування, профілактика та розв’язання конфліктів. 

Конфлікти виникають із різних причин. Серед них називають 

невміння взаємодіяти, конкуренцію, непорозуміння. Часто думки, погляди, 

ідеї різних людей, які працюють разом, не співпадають, тому виникають 

суперечки. Конфлікти трапляються через відмінності між людьми і 

притаманні будь-якому колективу, групі людей. Саме тому люди, що 

звертаються за допомогою до психолога, просять: «Навчіть мене не 

конфліктувати». Насправді життя без конфліктів – це ілюзія. Варто 

зрозуміти, що конфлікт – це нормально, він може стати початком розвитку 

гармонійних стосунків, можливістю реально щось змінити. Адже 

конфлікти несуть як негативні, так і позитивні наслідки. 

У найбільш загальному вигляді конфлікт можна визначити як 

загострення суперечностей, що виникають у результаті відмінності у 

поглядах, інтересах, прагненнях людей і сприймаються та оцінюються 

його учасниками як несумісні з їх власними [1, с. 38]. Це супроводжується 

спробами примусового нав’язування власної позиції і призводить до 

психологічної напруженості та протиборства. 

Фахівцям необхідно розрізняти причину і привід виникнення 

конфлікту, причому вони можуть бути як справді суттєвими, так і 

незначними й оцінюватись кожною із сторін по-різному. Причини не 

завжди «лежать на поверхні», вони інколи знаходяться в минулому і тому 

приховані, незрозумілі одній із конфліктуючих сторін. Учитель не раз 

опиняється в ситуації, яка змушує його вирішувати конфлікт між учнями, 

батьками й учнем, іншим учителем і дирекцією школи. У такому разі він 

може взяти на себе роль посередника, дбаючи про розвиток 

конструктивних елементів спілкування та взаємодії, намагаючись в 

інтересах обох сторін змінити конкурентну орієнтацію «я виграв – ти 

програв» на установку співпраці: «я виграв – ти виграв». Посередник не 

може зайняти місце жодної із сторін конфлікту, сила його позиції – в 

нейтральності щодо об’єкта конфлікту [3, с. 145]. Не менш важливо 

зберегти спокійний, збалансований настрій, уберегти учасників від впливу 

негативних емоцій. Посередництво в конфлікті означає вироблення 

домовленості про час і місце переговорів, планування та організацію їх, 
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інформування щодо проблеми конфлікту, примирення. Така діяльність у 

педагогічному середовищі потребує особливої психологічної підготовки 

вчителя. Якщо він не впевнений у собі, то братися за цю справу не варто. 

Зважившись на посередництво, необхідно передусім стимулювати діалог 

між сторонами конфлікту, підтримувати позитивні тенденції під час 

розмови. Посередник не може приймати рішень, його завдання – 

підтримувати діалог. До примирення учасники конфлікту повинні прийти 

самостійно. Позитивні виховні результати від використання методики 

посередництва в конфлікті виявляються в набутті його учасниками досвіду 

толерантного подолання його. Згодом вони вже без участі вчителя зможуть 

розібратися у своїх проблемах. Конфліктам можна запобігати, розв'язувати 

їх і прогнозувати. Для цього необхідно вміти аналізувати й осмислювати їх 

основні компоненти. Завдяки прогнозуванню часто вдається запобігти 

негативному розвитку конфлікту, надати тривожним процесам 

позитивного розвитку. Для цього необхідно виявити істинні причини, що 

породили проблему, накреслити план дій з попередження негативного 

розвитку ситуації. Внаслідок цього передбачувані опоненти можуть стати 

союзниками, а вірогідність негативних наслідків конфлікту буде зведена 

до мінімуму. Володіння технологіями управління і розв’язання конфліктів 

дає змогу педагогу створювати спрямований конфлікт. Наприклад, він 

може спровокувати у класі конфлікт з приводу успішності або дисципліни 

учнів. Залучаючи їх до розв’язання конфліктної ситуації, учитель активізує 

їх діяльність і досягає бажаних результатів. Для зниження напруги, 

запобігання конфліктам у взаємовідносинах «учитель – учень», а також 

для зняття стресових станів та збереження психічного, морального 

здоров’я учнів (психозбереження) педагоги використовують різноманітні 

засоби і прийоми: 

а) прийоми позитивної взаємодії. Педагог порівнює досягнення 

дитини тільки з результатами діяльності в минулому, а не із здобутками 

інших дітей, використовує позитивне підкріплення перед оцінюванням; 

виявляє і відзначає позитивні мотиви дитячої діяльності. Зауваживши 

небажану поведінку школяра, він не демонструє подиву, а відверто 

висловлює своє розуміння його мотивів, почуттів, допомагає зрозуміти 

наслідки такої поведінки, захищає його від негативного ставлення тих, хто 

був свідком цього вчинку, а також від негативного самоставлення; 

б) використання ігрових методів навчання. Педагогіка справедливо 

розглядає гру як один із найефективніших методів навчання і виховання 

дитини. Не менш значущий психорелаксаційний, компенсаторний вплив 

гри, оскільки вона знімає психологічне напруження, дає дитині змогу 

побачити себе в бажаній ролі чи на бажаному рівні самореалізації, 

зрозуміти логіку поведінки інших, свої помилки тощо; 

в) проведення бесіди з батьками. У такому спілкуванні вчитель не 
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може дозволяти собі звинувачень, прямих вимог. Раціональна його 

поведінка полягатиме у встановленні з батьками емоційно доброзичливих 

стосунків, демонструванні своєї зацікавленості в благополуччі, успіхах їх 

дитини. За такої його налаштованості батьки почуватимуться невимушено, 

охоче ділитимуться своїми думками про дитину, не приховуючи сумнівів, 

тривог. Від педагога в таких ситуаціях вони чекають порад, підтримки, 

співучасті, і він не має права розчарувати їх у цьому. Якщо учень 

переживає певні проблеми або є учасником конфлікту, необхідно виробити 

спільну стратегію щодо їх подолання, бути зацікавленим і діяльним у 

досягненні позитивного результату. Головне при цьому – сконцентрувати 

свою увагу й увагу співрозмовника на майбутньому, чітко сформулювати 

цілі, переконати в можливості їх досягнення; 

г) демонстрація педагогами й учнями позитивного мислення. Це 

означає пошук в усьому доброго, світлого, веселого, створення 

доброзичливої атмосфери і гарного настрою іншим, налаштованість на 

позитивні оцінки і висновки. Це привчатиме дітей бачити краще в інших 

людях. Людина з позитивним мисленням не концентруватиме увагу на 

негараздах, помилках, похмурому настрої, хворобах, а шукатиме світле в 

житті. Дехто заводить з цією метою нотатник, у якому фіксує 

найприємніші події свого життя, навіяні ними враження і роздуми тощо. З 

учнями педагог може провести відповідні розмови про значущість 

позитивного настрою в житті людини, методи, прийоми, техніки створення 

його собі й іншим; 

ґ) використання релаксаційних вправ у роботі над собою та з 

дітьми. Повернути стан рівноваги, впевненість у собі можуть зображення 

свого настрою у формі малюнка; письмовий виклад того, що хвилює, і 

відкидання від себе аркуша паперу із зафіксованими неприємностями; 

концентрація уваги на диханні; ототожнення себе за допомогою уяви з 

улюбленим деревом; самомасаж рук, обличчя; приємні спогади дитинства; 

творче використання формул впливу на себе («Я на все здатний, я здатний 

до величезних вольових зусиль», «Я – людина смілива і впевнена в собі», 

«Мене наповнють спокій, любов, радість», «Чиста, прозора вода змиває з 

мене всі турботи і біль, хвилювання. Мене зігріває сонце, наповнює 

теплом, світлом, радістю і живою енергією» та ін.); 

д) самоаналіз. Погляд на себе очима різних людей, з якими 

доводиться взаємодіяти, дає змогу реально побачити свою соціальну 

значущість, особистісні недоліки, комунікативні помилки і скоригувати 

свою поведінку; 

е) творче використання відомих засобів психозбереження. Прислу-

житися в цьому можуть музика (допомагає позбутися напруги, смутку, 

виплакатися, підбадьоритися), малювання (зображення смутку, жаху, болю 

допомагає позбутися їх, а радості, натхненню – вселитися в душі), 
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імпровізований танець (допомагає реалізуватися негативним емоціям, 

зарядитися позитивною енергією), думки (негативні необхідно відштовх-

нути від себе, щоб поліпшити настрій; віддатися думкам, здатним вселити 

добре самопочуття, бадьорий настрій), уява (уявлення одних символів 

допомагає позбутися смутку, наповнити організм, психіку силами, 

радістю); 

є) використання психофізіологічних вправ (творчо дібрані індиві-

дуальні способи самомасажу, розслаблення м’язів, фізична активність), 

спрямованих на психологічну саморегуляцію, поліпшення настрою і 

самопочуття. Учитель, який володіє методами саморегулювання, запобі-

гання, уникнення стресу, виходу із стресової ситуації, є ефективним 

комунікатором з колегами, керівниками школи, учнями і їх батьками. Його 

поведінка у непростих ситуаціях є унаочненням раціональної поведінки 

для учнів. Не менш цінні його рекомендації, поради, оцінки [5, с. 79]. 

Найпоширенішим видом конфліктів, що виникають у школі, є 

конфлікт між педагогом та учнем. Спілкування та взаємодія між ними 

постійні і дуже тісні. Особливим чинником у таких конфліктах виступає 

вік: педагогічний працівник набагато старший за учня, має освіту, багатий 

життєвий досвід. Погіршує становище також упевненість учителя в тому, 

що він, щонайменше, «майстер педагогіки» і завжди правий. В учнів же 

яскраво виявляється реакція емансипації (протесту проти правил та 

порядків) і групування з однолітками (можливість отримати визнання в 

колективі через конфлікт із педагогом, набути статусу неформального 

лідера тощо) [2, с. 39]. Розв’язати такий конфлікт складно насамперед 

тому, що педагогічний працівник бачить тільки один шлях виходу – 

«каяття» учня. Вчитель не може поступитись, бо дбає про свій авторитет. 

Коли і учень не хоче поступатись, конфлікт стає практично нерозв’язним. 

Його наслідки майже завжди відчутно впливають на учня. Адже педагог 

має свої особливі важелі впливу на дитину та деяку владу над нею. 

Психічна структура особистості дитини досить крихка, тому навіть слабкі 

утиски можуть призвести до вагомих наслідків. Такі види конфліктів 

просто необхідно розв’язувати у найкоротший термін. Першим кроком до 

виходу з конфліктної ситуації буде усвідомлення вчителем, що поступки у 

конфлікті впливають на його статус позитивно. 

У системі «педагог – педагог» зовсім інша ситуація. 

Якщо конфлікти між учнями і вчителями виникають майже завжди 

через невиконання дитиною вимог шкільної програми, погану поведінку 

чи надміру прискіпливе ставлення педагога, то між педагогами 

відбувається зіткнення інтересів через інші причини. Ними можуть бути: 

1) Нерівність в організації робочого місця. 

2) Тиск адміністрації. 

3) Суперництво за володіння ресурсами [4, с. 267]. 
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Найшвидше вирішити такі конфлікти дозволяє метод, який 

передбачає спільну діяльність над однією справою, причому досягнення 

успіху має бути неможливим без досвіду, навичок усіх педагогічних 

працівників. Спільна справа вимагає взаємодії, завдяки якій конфліктна 

ситуація унеможливлюється. 

Є ще й конфліктні ситуації між педагогічними працівниками та 

батьками учнів, на жаль, теж не рідкість. Найчастіше вони виникають 

через сумніви щодо професійного рівня педагогів. Відрізняються ці 

конфлікти від конфліктів у інших системах бурхливим розвитком та 

швидкою можливістю виходу «за стіни школи». Адже батьки часто 

шукають правди у вищих інстанціях. Тому якщо у педагогів виникли 

труднощі з батьками, неправильно буде приховувати це від адміністрації 

школи. Через те, що батьки в ході конфлікту стають упевненими у 

некомпетентності педагога, продуктивної комунікації не виходить. Саме 

тому для розв’язання конфлікту необхідне залучення третьої особи. Ним 

може бути або представник адміністрації школи, або наша психологічна 

служба, або будь-який інший педагогічний працівник, досвід, компетенція 

та авторитет якого не викликають сумнівів і недовіри. Далі необхідний 

аналіз ситуації, який задовольнить обидві сторони. 

Отже, для вирішення конфлікту в учнівському колективі, при 

взаємодії із батьками, а також у педагогічному колективі фахівець 

соціальної сфери має володіти і використовувати методи для ефективного 

вирішення конфліктних ситуацій. Фахівцеві необхідно не тільки знати, а й 

вміти навчати учнів, батьків та педагогів ефективним стратегіям поведінки 

в різноманітних ситуаціях, для профілактики та видалення неправильних 

стратегій поведінки у конфліктах. 
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