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досліджувані були розподілені на дві групи щодо превалювання різних стратегій поведінки в
конфліктних ситуаціях. У першій групі (27 осіб, 49% вибірки) діагностовано найменший
показник «суперництво» у порівнянні з іншими стратегіями поведінки в конфліктній ситуації.
Друга група (28 осіб, 51 % вибірки), у порівнянні з першою, проявили найвищий показник
«суперництво» у порівнянні з іншими стратегіями поведінки в конфліктній ситуації.
3. З метою виявлення взаємозв'язку соціально-психологічних чинників у групі
співробітників, які неорієнтовані та орієнтовані на суперництво в конфлікті, проведено
кореляційний аналіз методом коефіцієнту лінійної кореляції (г) Пірсона.
Виявлено, що такий показник у співробітників, які неорієнтовані на суперництво в
конфлікті, як «компроміс», негативно корелює з показниками «примативність» та «фрустрація»
(г=-0,42 та -0,40; р<0,05), «уникнення» позитивно корелює з показником «фрустрація» (г=0,40;
р<0,05), за іншими шкалами значущі кореляційні зв'язки відсутні.
У співробітників, які орієнтовані на суперництво в конфлікті, такий показник, як
«пристосування», негативно корелює з показником «фрустрація» (г=-0,38; р<0,05), за іншими
шкалами значущі кореляційні зв'язки відсутні.
Висновки. Емпіричне дослідження показало, що в респондентів відсутній зв'язок між
стратегіями поведінки в конфлікті, з одного боку, і показниками життєстійкості, примативності
та фрустрації - з іншого. Ці психологічні якості формуються і змінюються незалежно одна від
одної.
Співробітники, які орієнтовані на конструктивні форми регулювання конфліктів, більш
усвідомлено керують своєю поведінкою в конфлікті, не зважаючи на зовнішні обставини та
перешкоди.
Результати дослідження можуть бути практично використані для рекомендацій щодо
створення тренінгу управління конфліктами в організації, що допоможе підвищити групову
динаміку та продуктивність.

ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
H.A. Олійник
кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького
національного аграрного університету
Актуальність дослідження. Громадське суспільство не може існувати без зіткнення
ідей, життєвих позицій, цілей, як окремих людей, та і малих та великих колективів. Постійно
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виникають розбіжності думок і різного роду суперечності, що нерідко переростають у
конфлікти. Соціальні організації підприємство або трудовий колектив, де здійснюються різного
виду діяльність, не може уникнути проблеми залагоджування конфліктів. Зазвичай конфлікт у
соціально-трудовій сфері сприймається як ненормальне явище: збій у роботі, перешкода для
реалізації стратегічних цілей. Не є винятком і педагогічне середовище вищої школи. Можна
констатувати, що нині суспільство виявилося не готовим до вирішення конфліктних
протистоянь, не вироблено конкретних та дієвих механізмів запобігання. Варто зауважити, що
уникнути більшості конфліктів та їхніх наслідків неможливо.
Метою дослідження є визначення основних особливостей конфліктів у педагогічному
середовищі.
Результати теоретичного аналізу проблеми. Аналізуючи психолого-педагогічну
літературу з питань конфліктів у педагогічних системах, доречно відзначити, що переважна
більшість досліджень стосується шкільних колективів (В. Журавльов, О. Ковальов, О.
Лукашонок, Є. Шумилін та ін.); низка досліджень присвячена питанням підготовки майбутніх
учителів до розв'язання конфліктів у педагогічному процесі (Г. Болтунова, С. Мусатов, Л.
Симонова, Н. Щуркова та ін.).
Разом із тим, питання обґрунтування науково-педагогічних засад і шляхів запобігання і
вирішення конфліктів у вищому навчальному закладі не отримали цілеспрямованого
осмислення. Це стримує подолання міцної суперечності, що об'єктивно має місце в системі
вищої освіти, - між наявністю великої кількості конфліктів у соціально-педагогічній практиці
та відсутністю науково обґрунтованої концепції їхнього вирішення.
Конфлікт у педагогічному середовищі - це найгостріший спосіб розвитку і подолання
значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного процесу
(викладачів, студентів, адміністрації), який зазвичай супроводжується негативними емоціями
та потребує вирішення і гармонізації.
Основними ознаками педагогічного конфлікту є: контакти викладача зі студентами
зводяться до мінімуму, збільшується соціальна дистанція педагогічного спілкування, сторони
уникають неформальних взаємин; під час розмови кожен відстоює свої інтереси, наміри,
цінності, які не збігаються з інтересами, цінностями іншої сторони; виникає навіть
психологічний антагонізм між викладачем і студентом, кожен намагається «брати гору»,
перемогти, не враховуючи інтереси іншого.
Відповідно до опитування, 78% педагогів стикалися з конфліктами у своїй діяльності.
Основним видом конфліктів у ВНЗ є конфлікт між студентом та педагогом (54% і 43%
відповідно).
Педагогічні конфлікти через гостроту їхнього перебігу і важко керовані емоції, як
правило, мають деструктивні наслідки, руйнують систему моральних норм і цінностей у
вищій школі, значно знижуючи якість професійної підготовки.
Висновки. Відзначимо, що організаційно-педагогічна діяльність із запобігання й
вирішення конфліктів у ВНЗ має включати два основні складники: врегулювання конфліктів
(тобто їхня діагностика, запобігання, подолання) і здійснення конфліктоло-гічної підготовки
учасників педагогічного процесу.

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
КОНФЛІКТАМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
Т.В. Чаусова
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного
розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Актуальність дослідження. Конфлікти в педагогічному колективі є типовим явищем
розвитку нашого суспільства. Вони виникають в умовах складного соціально-економічного
стану країни як наслідок процесів оновлення виробничих відносин, що потребують відмови
від усього старого, зайвого та ще донедавна звичного. Для ефективного управління
конфліктами необхідно володіти як певним обсягом теоретичних знань, так і практичними
навичками, що сприяють їхньому подоланню. Дослідженню цих проблем присвятили свої
праці А. Я. Анцупов, А. М. Бандурка, Ф. М. Бородкін, Л. М. Карамушка, Г. В. Ложкін та інші.
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