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У статті автором розглядаються особливості педагогічних 
конфліктів, причини їх виникнення. Проведено дослідження з 
метою виявлення характерних проявів учасників навчально-
виховного процесу у педагогічних конфліктах 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Історія люд-

ства з давніх часів і до цього часу показала, що конфлікти 
завжди були, і будуть існувати стільки, скільки існує взає-
модія людей. Людський досвід показав, що конфлікт не на-
лежить до тих явищ, якими можна керувати на основі жит-
тєвих знань і здорового глузду. Будь-який ефективний 
вплив на конфлікт може бути в тому випадку, коли ми до-
сить глибоко розуміємо дійсні причини виникнення конфлі-
кту, уявляємо закономірності його розвитку і володіємо ме-
ханізмами вирішення.  

Як відомо, основою будь-якої організації є люди (ко-
лектив), без них її функціонування неможливо. Педагогіч-
ний колектив — формальна (формалізована) спільність лю-
дей, що об’єднана спільною діяльністю для досягнення пев-
них цілей (навчання, виховання, наукові дослідження то-
що). Сукупність об’єктних умов, у які потрапляють педаго-
ги в процесі спільної діяльності, зумовлюють способи їхньої 
взаємодії, наприклад особливості комунікаційного процесу, 
задоволеність спілкуванням або ні тощо. Тому в колективах 
часто виникають такі ситуації, що характеризуються різно-
манітними протиріччями. Самі по собі ці розбіжності і про-
тиріччя можуть виступати як позитивний фактор руху твор-
чої думки. Однак, стаючи гострими, вони можуть перешко-
джати успішній спільній роботі і призводити до конфліктів.  

Педагоги грають одну з основних ролей у становленні 
кожного члена суспільства. Саме вони прищеплюють своїм 
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підопічним більшість соціальних норм, умінь, виховують, 
дають знання з різних дисциплін і видів діяльності, розкри-
вають творчий потенціал, що дозволяє людині стати повно-
цінно розвиненою особистістю. Таким чином, сприятливий 
клімат у педагогічних колективах є однією з головних умов 
правильного (позитивного) виховання та навчання. 

 У наш час — час науково-технічного і соціального про-
гресу — відбувається безперервне ускладнення ділових взає-
мозв’язків між людьми в процесі діяльності. Разом з цим 
неймовірно зростає і роль психологічного чинника, людсь-
ких стосунків і спілкування в педагогічних колективах. 

Аналіз досліджень за проблемою. Аналіз філософської, 
психолого-педагогічної та соціологічної літератури з пробле-
ми конфлікту показав, що найбільша кількість досліджень 
виконано представниками зарубіжної соціології та психоло-
гії. Інтерес вітчизняних учених до проблеми конфлікту зріс 
лише в останнє десятиліття. Однак відносно невелика кіль-
кість робіт у даному напрямку свідчить, що у вітчизняній 
педагогічний науці ця проблема досліджена недостатньо. 
Спостерігається багатоваріатівність у підході до досліджува-
ної проблеми як з боку зарубіжних, так і вітчизняних уче-
них. Створюються основи науки про закономірності педаго-
гічних виникнення, завершення конфліктів, а також прин-
ципи, способи і прийоми їх конструктивного регулювання — 
педагогічної конфліктології. 

Вивчення і виявлення причин, механізмів впливу і конс-
труктивного вирішення конфліктів у навчально-виховному 
процесі є метою нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи 
на те, що феномен конфлікту відомий людству ще з часів 
античності, до сьогоднішніх днів немає єдиного загально-
прийнятого визначення цьому явищу. 

Учені, які займаються проблемою конфлікту, розділили-
ся в думці не тільки щодо поняття, але і щодо ролі, функ-
цій конфліктів у житті людини. Одні надають йому позитив-
не значення, вважаючи, що конфліктні ситуації допомага-
ють людині у вирішенні життєвих і професійних проблем. 
Інші ж, навпаки, стверджують, що конфлікти є негативним 
явищем і ні до чого доброго не призводять. 
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Однозначно можна стверджувати про те, що вивчення 
соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві, пока-
зує, що конфлікт є однією з найважливіших соціальних 
проблем.  

Необхідність прискореного соціально-економічного розви-
тку суспільства вимагає від системи вищої освіти підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно і творчо 
працювати і вирішувати непрості завдання його перетворен-
ня. У цьому контексті важливу роль відіграє проблема попе-
редження та конструктивного вирішення конфліктів у сере-
довищі ВНЗ, оскільки саме вони визначають динаміку роз-
витку, запровадження інноваційних технологій, реорганіза-
ційні зміни тощо [5].  

Конфлікти в системі вищої школи народжуються як на 
ґрунті принципових розбіжностей інтересів, цінностей, мо-
тивів діяльності, так і на основі щоденних, побутових від-
мінностей деяких думок, надій, бажань, настроїв і очіку-
вань.  

Педагогічний конфлікт, як і будь-який інший, виникає з 
конфліктних ситуацій, в процесі яких відбувається усвідом-
лення потенційними учасниками протиборства (студентами, 
викладачами та адміністрацією ВНЗ) протиріч, які виника-
ють.  

Слід пам’ятати, що конфліктна ситуація не обов’язково 
переростає в конфлікт, а тому важливо проаналізувати її 
таким чином, щоб опоненти змогли задовольнити свої потре-
би мирно, з урахуванням реальних можливостей [4].  

Конструктивне розв’язання конфлікту залежить від об’-
єктивного розуміння його суті, причин і механізму виник-
нення усіма його учасниками, а також від їх бажання яко-
мога швидше і позитивно його вирішити. У цьому контексті 
велике значення мають педагогічна майстерність і етика, 
уміння педагогічного спілкування, професіоналізм виклада-
ча, врахування індивідуальних психологічних особливостей 
учасників педагогічної взаємодії, стиль управління тощо.  

Важливим у педагогічному конфлікті є його прогнозуван-
ня. Це стосується як викладацького, так і студентського 
середовища (у тому числі і за місцем проживання в студент-
ських гуртожитках) [1].  
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Для більш детального вивчення проблеми педагогічних 
конфліктів нами було проведено дослідження з використан-
ням наступних методик: 

• емпіричні методи — бесіда та спостереження;  
• діагностика загального рівня агресивності і конфліктності 

Ковальова-Іл’іна; 
• діагностика виявлення стратегій поведінки людини в кон-

флікті Томаса; 
• діагностика міжособистісних стосунків Т.Лірі. 

На початку дослідження особливостей конфліктів у на-
вчально-виховному процесі ВНЗ, нами була проведена бесіда 
серед студентів та педагогів щодо наявності конфліктів у їх 
діяльності. Це дало змогу виявити найпоширеніші типи 
конфліктів, визначити основні причини їх виникнення 
(рис. 1). 

Ðèñ. 1. Òèïè êîíôë³êò³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ÂÍÇ 
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дом конфліктів у ВНЗ є конфлікт між студентом та педаго-
гом (45 і 35% відповідно). Це може бути зумовлено тим, що 
перші часто не згодні підкорюватися волі педагога, слідува-
ти його наказам. Вони активно відстоюють свою думку, у 
всіх негараздах і непорозуміннях звинувачують дорослих. 
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педагоги недостатньо входять у становище студентів і не 
завжди йдуть на зустріч. 

Щодо думок педагогів треба зазначити, що причиною 
конфліктів стають — вікова різниця та різниця соціального 
статусу, а також інтелектуальний рівень розвитку. 

Конфлікти по горизонталі не менш поширені. Серед сту-
дентів найхарактерніша причина — спроба кожної окремої 
людини показати себе краще, ніж інші, так зване суперниц-
тво у навчанні. Студенти частіше за все борються за одер-
жання похвали від педагога. 

Серед педагогів найпоширеніша причина конфліктів з 
колегами дуже схожа на ситуацію зі студентами. Педагоги 
також часто намагаються вгодити ректорату, деканату або 
завідуючому кафедри, тому між ними виникає суперництво.  

Не менш важливою причиною конфліктів є особиста не-
приязнь людей одне до одного, невміння тактовно виражати 
свою думку, а також висока самооцінка суб’єктів педагогіч-
ної діяльності. Все це псує якість взаємодії як між студента-
ми, так і між педагогами. 

15% педагогів зустрічалися з конфліктом по лінії 
“педагог — адміністрація ВНЗ”. Це пов’язано з невиконан-
ням кимсь із суб’єктів взаємодії своїх прямих обов’язків, 
незгодою щодо прийняття важливих рішень, неадекватна 
оцінка виконаної роботи та халатне ставлення до роботи. 
Причина, що зустрічається найчастіше, — це зловживання 
керівником своїм службовим становищем, використання 
праці підлеглих задля досягнення своєї мети. 

Таким чином, відповідно до даних, отриманих у резуль-
таті бесіди з педагогами та студентами, важливо зазначити, 
що у кожному колективі, де між собою взаємодіють люди, 
час від часу виникають конфліктні ситуації, що потребують 
особистісної майстерності щодо їх конструктивного рішення. 

Згідно результатів проведеного дослідження за допомогою 
методики Томаса (рис. 2) студенти більш схильні обирати 
суперництво як стратегію поведінки у конфлікті, ніж педа-
гоги. Це може бути пов’язано з невеликим життєвим досві-
дом студентів, з ще присутнім юнацьким максималізмом. 
Вони не враховують точку зору оточуючих, відстоюють свої 
інтереси, наполегливо намагаються досягти свого. Ці люди 
вважають за потрібне вказати іншому на логіку та перевагу 
своєї позиції. 
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На відміну від студентів, педагогам в більшій мірі влас-
тиве уникнення конфліктних ситуацій, тобто у таких людей 
відсутнє прагнення до кооперації і тенденції до досягнення 
власних цілей. Вони схильні перекладати відповідальність 
на інших людей. Таким людям властиво відкладати вирі-
шення суперечливих питань на невизначений період, уника-
ти безкорисливого, на їх думку, напруження, вважають, що 
не завжди суцільно засмучуватися через виникаючі суперечки. 

Отже, згідно отриманих даних, серед педагогів переважає 
уникнення як стратегія поведінки у конфлікті (20%), студе-
нтам більш характерне суперництво. Результати математич-
ної статистики підтвердили значимість цієї різниці. 

У результаті порівняння результатів діагностики міжосо-
бистісних стосунків студентів та педагогів нами були вияв-
лені деякі відмінності (рис. 3). Найхарактернішими типами 
міжособистісних стосунків для педагогів є владний тип, 
співпрацюючий — конвенціальний та відповідально-
великодушний.  

Домінантність першого типу може бути пов’язана з про-
фесійною діяльністю педагогів, адже вони постійно працю-
ють зі студентами, підпорядковують їх, вимагають поваги 
до себе і свого предмету. 

Перевага співпрацюючого типу говорить про те, що педа-
гоги більш схильні до співпраці, кооперації та компромісно-
сті при вирішенні питань, що виникають під час педагогіч-
ної взаємодії, ніж студенти.  

Ðèñ. 2. Äîì³íóþ÷³ ñòðàòåã³¿ ïîâåä³íêè  
ó êîíôë³êòí³é ñèòóàö³¿ ñòóäåíò³â òà ïåäàãîã³â 
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Третій домінуючий тип відносин у педагогів — це відпові-
дально-великодушний. Тобто педагоги більш відповідальні 
по відношенню до інших, безкорисливі, м’які.  

Отже, конфлікт ми розглядаємо як взаємодію, що супро-
воджується емоційними переживаннями, активними діями 
протиборчих сторін з метою вирішення значущих протиріч. 

Висновки. Метою проведеного нами дослідження було 
виявлення особистісної схильності випробовуваних (студен-
тів та педагогів) до агресивності і конфліктності, вибір ними 
стратегії поведінки в конфлікті, типу міжсособистісних сто-
сунків та психологічної атмосфери в колективі. 

За результатами дослідження більш конфліктними і запа-
льними виявилися студенти. Вони більш схильні до супер-
ництва, тоді як педагогам властиві компроміс та уникнення. 

Вважаємо, що студенти потребують організації діяльності 
з формування у них досвіду конструктивного вирішення 
конфліктів. Результативність формування досвіду багато в 
чому залежить від дотримання ряду педагогічних умов. На-
приклад, створення комфортного психолого-педагогічного 
клімату в студентській групі, наповнення змісту підготовки 
студентів і педагогів спеціальними знаннями про суть, стру-
ктуру, функції конфлікту і механізми його конструктивного 
вирішення, розробку механізму, системи методів, що форму-
ють уміння і навички конструктивного врегулювання конф-
ліктів як серед студентів, так і серед педагогів тощо. 

Ðèñ. 3. Äîì³íóþ÷èé òèï ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â 
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ПОДБУЦКАЯ Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШИХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
В статье автором рассмотрены особенности педагогических 
конфликтов, причины их возникновения. Проведено исследова-
ние с целью выявления характеристик поведения участников 
учебно-воспитательного процесса в педагогических конфлик-
тах. 
Ключевые  слова :  педагогические конфликты, учебно-воспи-
тательный процесс, психологический климат. 
 

PODBUTSKAYA N.V. 

FEATURES OF CONFLICTS IN TEACHING  
AND EDUCATIONAL PROCESS HIGHER EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS 
In article the author considers features of pedagogical conflicts, 
the reasons of their occurrence. For the purpose of revealing of 
characteristics of behavior of participants of teaching and educa-
tional process research is conducted in pedagogical conflicts. 
Key words:  pedagogical conflict, teaching and educational proc-
ess. 
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