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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Педагогічна конфліктологія» належить до вибіркових 
компонентів професійної підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти. 

Зміст навчальної дисципліни зорієнтований на забезпечення обізнаності здобувачів 
вищої освіти з феноменом конфлікту загалом та педагогічного конфлікту зокрема, типами 
педагогічних конфліктів, стратегіями і тактиками  управління конфліктами, психологічними 
техніками аналізу і подолання педагогічних конфліктів, способами психологічного захисту 
та саморегуляції власних психічних станів під час конфлікту. 

Педагогічна конфліктологія конкретизує розуміння сутності педагогічного конфлікту, 
закономірностей і механізмів його виникнення та розвитку,  принципів та методів управління 
педагогічним конфліктом як крайнього загострення внутрішньоособистісних та 
міжособистісних суперечностей в освітньому середовищі.  

 
Мета курсу: формування у майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти 

конфліктологічної культури шляхом засвоєння теоретичних засад педагогічної 
конфліктології та практичних умінь попередження, аналізу та управління 
внутрішньоособистісними та міжособистісними педагогічними конфліктами. 

 
Завдання курсу: 
− розкриття теоретичних положень педагогічної конфліктології; 
− формування системи знань щодо особливостей, типів, причин виникнення та 

динаміки педагогічних конфліктів; 
− ознайомлення з конструктивними способами попередження і управління 

педагогічними конфліктами; 
− ознайомлення зі стратегіями і тактиками конфліктної поведінки без шкоди для 

власного здоров’я; 
− ознайомлення з етико-деонтологічними аспектами поведінки педагога у 

конфлікті;  
− сприяння розвитку особистості майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти 

через вдосконалення конфліктологічної компетентності і конфліктологічної культури. 
 

Очікувані результати вивчення курсу 
 

Загальні компетентності:  
КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
КЗ-5. Здатність працювати в команді.  
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  
КЗ-7. Здатність спілкуватись. 
 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними 

соціальними інституціями, категоріями фахівців до партнерства з батьками.  
КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу 

дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики.  



КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній 
діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

КС-14. Здатність організовувати освітню діяльність у закладах дошкільної та/або 
вищої освіти, керуючись принципами толерантної комунікації, гендерної рівності, 
педагогічної етики, що сприятиме запобіганню виникнення конфліктних ситуацій та 
емоційного виснаження педагогів. 

 
Програмні результати навчання 

 
ПР-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, 

організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів 
дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно- 
орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

ПР-16. Реалізовувати принципи педагогіки толерантності, педагогічної етики та 
творчості у професійній діяльності. Розробляти шляхи формування сприятливого соціально-
психологічного клімату в педагогічному колективі, управляти конфліктною ситуацією, 
застосовувати структурні і міжособистісні методи подолання і попередження конфліктів на 
основі володіння культурою ділового та професійного спілкування. Запобігати виникненню 
професійного та емоційного вигорання. 

ПР-21. Володіти здатністю до створення толерантного освітнього простору та 
міжкультурної взаємодії. 

 
Офлайн консультації – за попередньою домовленістю викладача зі здобувачами 

освіти:  середа (1500 до 1600).  
Онлайн консультації – за попередньою домовленістю викладача зі здобувачами 

освіти:  четвер (1500 до 1600).  
 
E-mail викладача: klaudia_d@ukr.net 

 
 
 
 
 

 


