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Шановні друзі! 
 

Пропонуємо Вашій увазі 
пам’ятку, присвячену питанням 
вирішення конфліктів у суспільному 
середовищі соціальним педагогом.  

Незлагоджений своєчасно 
конфлікт, так само як і вчасно не 
вилікувана хвороба, через певний 
період часу може дати серйозні 
ускладнення. Ініціатива у врегулюванні 
конфлікту повинна належати 
соціальному педагогу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конфлікт - це напруга в 
стосунках, яка виникла в 
результаті явних чи прихованих 
протиріч, зіткнення різних 
мотивів, думок, прагнень людей, 
та веде до боротьби сторін.  
 

Щоб попередити конфлікт, 
соціальному педагогу необхідно: 
 

- розібратися, чи є проблема в тих 
випадках, коли має місце просто 
протиріччя;  

- встановити напрямок розвитку 
конфліктної ситуації (загострення або 
згасання); 
- визначити склад учасників конфлікту; 
- вивчити їх мотиви, ціннісні орієнтації, 
особливості, манеру поведінки. 
 
Слід також відстежувати 
сигнали, що попереджають про 
розвиток конфлікту:  
 
- криза (коли звичайні норми 
поведінки втрачають силу і людина 
здатна на крайнощі); 
- непорозуміння (коли один з учасників 
спотворено сприймає ситуацію); 
- інцидент (коли якась дрібниця 
викликає тимчасове роздратування) 
- напруга (коли взаємини в результаті 
непорозуміння стають джерелом 
безперервного занепокоєння); 
- дискомфорт (інтуїтивне хвилювання, 
страхи, які важко висловити словами). 
 

У практиці соціального 
педагога дуже важливим є 
аналіз конфліктної ситуації.  
 

Інцидент, наприклад, можна 
заглушити шляхом «натиску», але в 
цьому випадку конфліктна ситуація 
зберігається, приймає затяжну форму і 
негативно впливає на працездатність 
колективу. 
 

При взаємодії з учасниками 
конфлікту соціальний педагог може 
використовувати такі тактики 
посередницької поведінки: 
- почергове вислуховування на спільній 
зустрічі: застосовується для з'ясування 
ситуації в період гострого конфлікту; 

- угода: посередник прагне вести 
переговори за участю обох сторін, роблячи 
основний упор на прийняття 
компромісного рішення; 
- човникова дипломатія: посередник 
розділяє конфліктуючі сторони і постійно 
курсує між ними, обговорюючи аспекти 
угоди. В результаті зазвичай досягається 
компроміс; 
- тиск на одного з учасників конфлікту: 
більшу частину часу «третейський суддя 
присвячує роботі з одним з учасників 
конфлікту, доводячи хибність його позиції; 
з рештою, учасник йде на поступки; 
- директивна тактика: акцентування 
уваги на слабких моментах у позиціях 
опонентів, помилковості їх дій по 
відношенню один до одного. Мета - 
схиляння сторін до примирення. 
 
     Соціальному педагогу в роботі з 
подолання конфлікту бажано 
дотримуватися наступних правил: 
 
- намагайтеся поставити себе на місце 
конфліктуючої сторони; 
- не робіть поспішних висновків, дайте 
учасникам якийсь період часу осмислити 
створену ними ситуацію; 
- не давайте конфлікту розростися; 
проблема повинна вирішуватися в 
основному тими, хто її створив; 
- подолати конфлікт допомагає спільна 
справа і постійний контакт між партнерами 


