
ПАМ’ЯТКА 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(систематизовано експертами-викладачами  

кафедри  менеджменту та логістики) 

 

Розроблено на підставі: 

Положення про запобігання конфлікту інтересів в освітньому процесі 

Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ)  

Порядку розгляду скарг студентів, аспірантів та докторантів Одеської 

національної академії харчових технологій (ОНАХТ)  

 

Особливу увагу в діяльності осіб, уповноважених на виконання 

функцій навчання здобувачів віщої освіти у ЗВО слід приділяти 

запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів.  

I. Шляхи вирішення педагогічного конфлікту у взаєминах викладачів 

і студентів.  

Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту у 

взаєминах викладачів і студентів.  

Педагогічний конфлікт – найгостріший спосіб розвитку і подолання 

значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників 

педагогічного процесу (викладачів, студентів, адміністрації), який 

зазвичай супроводжується негативними емоціями та потребує розв’язання 

і гармонізації.  

Ознаки педагогічного конфлікту:  

1) Контакти викладача зі студентами зводяться до мінімуму, збільшується 

соціальна дистанція педагогічного спілкування, сторони уникають 

неформальних взаємин.  

2) Під час розмови кожен відстоює свої інтереси, наміри, цінності, які не 

збігаються з інтересами, цінностями іншої сторони.  

3) Виникає навіть психологічний антагонізм між викладачем і студен- том, 

кожен намагається «брати верх», перемогти, не враховуючи інтереси 

іншого.  



4) Об’єктивна причина конфлікту переноситься на особу, з якою кон- 

фліктують, тобто конфлікт набуває суб’єктивного характеру.  

Конфліктна поведінки студента виявляється в таких формах:  

– порушення трудової дисципліни; 

– грубощі, зухвала поведінка; 

– незгода і критика будь-яких пропозицій викладача;  

– ігнорування педагогічних вимог, ухиляння від виконання завдань та ін.  

Для вирішення педагогічного конфлікту є два основні шляхи:  

1) через заміну об’єктивної ситуації (переглянути обсяг навчального  

навантаження, вдосконалити розклад занять тощо);  

2) через змінювання суб’єктивної педагогічної позиції викладача або 

позиції студентів щодо ситуації педагогічного конфлікту.  

Загальні способи запобігання педагогічного конфлікту: 

 

• ідеологічні – знімаються консенсусом (згодою) викладача і студентів;  

• амбіційні – підкреслити значущість особистості іншої людини; 

• етичні – керуватися нормами ділового етикету, правилами внутріш  

 

Засоби вирішення конфліктів 

 

Рис. 1 Засоби вирішення конфлікту інтересів 

Переговори проходять поетапно:  



а) підготовчий – збір фактів, їх аналіз;  

б) процес переговорів;  

в) їх завершення, прийняття згоди.  

Посередництво – запрошується третя особа, яка в конфлікті не бере участі 

та є об’єктивною.  

Функції посередника:  

- вирішувати проблему без звинувачень, виправдувань, порушення етики 

та привести конфліктуючі сторони до згоди;  

- вислуховувати учасників конфлікту; кожна сторона повинна повторити 

те, що було вже сказано, і висловити своє ставлення до конфлікту;  

- вирішення конфлікту, а для цього треба вислухати, які умови пропонує 

кожна сторона для досягнення згоди та обрати найкращу.нього 

розпорядку ЗВО.  

Якщо конфлікт неможливо вирішити за допомогою переговорного 

процесу, у такому випадку розв’язання конфлікту відбувається 

адміністративними методами на підставі чинного законодавства України 

та нормативно-правової бази академії.  

 


