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«Єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування», 

Антуан де Сент-Екзюпері 

Спілкування людей – складний і тонкий процес. Кожен з нас вчиться цього 

все життя, здобуваючи досвід, часто за рахунок помилок і розчарувань. На жаль, 

часто потрапляючи в ситуації, які визначаємо як конфлікти. Як розпізнати 

конфлікт, попередити його, розв’язати? Сподіваємось, що в цьому Вам 

допоможе список літератури, який ми створили для Вас, шановний читачу. 

Список складено на основі фондів бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. У списку 

вміщені джерела за 2015-2019 роки, а також електронні посилання щодо теми. 

Список призначений для студентів, педагогів, класних керівників, 

вихователів, батьків, працівників соціальних закладів. 

 

1. Аргат О. І. Типи поводження в конфліктній ситуації  : тренінг. вправи для 

педагогів / О. І. Аргат // Шк. психологу. Усе для роботи. – 2016. – № 7. – С. 36-

39. 

2. Безвершук Ж. Природа підліткової конфліктності  / Жанна Безвершук // 

Вища шк. – 2018. – № 11. – С. 79-92. 

3. Бєляєва К. Профілактика конфліктів. Вплив практичного психолога на їх 

вирішення / Карина Бєляєва // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, 

соц. педагогів. – 2018. – № 17/18. – С. 38-51. 

4. Булах М. Вирішення конфліктів в освітньому середовищі  : психол. клуб для 

старшокл. / Марина Булах // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, 

соц. педагогів. – 2017. – № 23/24. – С. 47-58. 

5. Веленко А. Конфлікт і психологічне благополуччя : заняття для підлітків / 

Алла Веленко // Психолог. – 2016. – № 15/16. – С. 4-6. 

6. Горбунова В. Як сформувати життєву гнучкість та навички 

розв'язання конфліктів // Виховання без травмування, або Навіщо дітям 

дорослі? / Вікторія Горбунова. – Харків, 2017. – С .241-315. 

http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&P21DBN=BD&I21DBN=BD_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=98679
http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&P21DBN=BD&I21DBN=BD_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=98679
http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&P21DBN=BD&I21DBN=BD_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=98679


7. Гресь А. Як навчити дитину розв'язувати конфліктні ситуації  / ведуча 

рубрики Анна Гресь // Зростаємо разом : розвиток, виховання, психологія. – 

2017. – № 5. – С. 4-5. 

8. Директор школи. Бібліотека. – 2017. – № 4 : Управління конфліктами в 

освітніх організаціях / Наталія Харченко. – 102 с. – (Бібліотека "Шкільного 

світу"). 

9. Коновальчук І. М. Можливості задачного підходу в підготовці вчителів 

початкової школи до вирішення конфліктів дітей з батьками  / 

І. М. Коновальчук // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, 

Ін-т модернізації змісту освіти. – Житомир, 2017. – Вип. 87. – С. 140-146. – 

Бібліогр.: с. 146. 

10.  Коновальчук І. М. Особливості готовності майбутніх учителів до вирішення 

педагогічних конфліктів / Інна Миколаївна Коновальчук // Сучасні тенденції і 

пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців 

дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки 

України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 

Житомир, 2016. – Ч. 1. – С. 156-159. – Бібліогр.: с. 159. 

11.  Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в 

учнів професійного ліцею : монографія / С. А. Котловий, Л. О. Котлова. – 

Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2018. – 260 с. – Бібліогр.: с. 157-181. 

12.  Крамаренко А. В. Профілактика конфліктів в учнівському середовищі : 

тренінг. заняття для педагогів / А. В. Крамаренко // Шк. психологу. Усе для 

роботи. – 2017. – № 5. – С. 28-31. 

13.  Литвиненко С. Співпраця без конфліктів / Світлана Литвиненко, Валентина 

Дерев'янко // Дошк. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів 

і батьків. – 2017. – № 5. – С. 10-12. 

14.  Муляр Л. В. Учимося запобігати конфліктам та розв'язувати їх  : практ. 

заняття з інтеракт. вправами / Л. В. Муляр // Клас. кер. Усе для роботи. – 2016. – 

№ 7. – С. 50-53. – Бібліогр.: с. 53. 
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15.  Норенко Т. М. Конфлікти у житті дітей з особливими потребами : година 

спілкування / Т. М. Норенко // Клас. керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 3. – 

С. 29-32. – Бібліогр.: с. 32. 

16.  Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фіз. виховання 

в шк. України. – 2016. – № 12. – С. 31-34 ; 2017. – № 1. – С. 34-39. 

17.  Сергієнко О. В.  Способи розв'язання конфліктних ситуацій : тренінг для 

вчителів / О. В. Сергієнко // Шк. психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 6. – 

С. 35-38. – Бібліогр.: с. 38. 

18.  Сергієнко О. Способи вирішення конфліктних ситуацій : робота з 

педагогами / Ольга Сергієнко // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, 

соц. педагогів. – 2018. – № 19/20. – С. 34-43. – Бібліогр.: с. 36.  

19.  Скипальська Т. К. Моя поведінка в конфлікті : урок : 7 кл. / 

Т. К. Скипальська // Основи здоров'я : наук.-метод. журн. – 2017. – № 1. – С. 10-

12 

20.  Степанюк А. Конфлікти дітей дошкільного віку: шляхи і засоби розв'язання / 

Анастасія Степанюк, Юлія Ткачук // Теоретико-методичні підходи до 

психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. 

наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2015. – С. 95-

99. – Бібліогр.: с. 99. 

21.  Суворова О. В. Як долати конфлікти? : кл. година / О. В. Суворова // Клас. 

керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 6. – С. 17-23. 

22.  Суворова О. В. Як долати конфлікти : урок-бесіда для учнів 5-11 кл. / 

О. В. Суворова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 35-38. 

23.  Суходольська О. В. Конфлікт у педагогічній взаємодії / О. В. Суходольська // 

Шк. психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 1. – С. 36-39. 

24.  Федорова М. Конфлікти в молодшій школі / Марія Федорова // Психолог : 

всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2017. – № 15/16. – С. 20-

22. – Бібліогр.: с. 22. 
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25.  Чепурний Г. Знати «ворога» в обличчя, або Ознаки, види, 

класифікація конфліктів / Геннадій Чепурний // Практика упр. дошк. закл. – 

2018. – № 2. – С. 52-55. 

Корисні посилання щодо теми попередження та вирішення 

конфліктів (із сайту Міністерства освіти і науки України): 
 Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників 

психологічної служби  

 Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за 

принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним 

шляхом у закладах освіти 

 Кодекс безпечного освітнього середовища 

 Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним 

шляхом.Базові навички медіації» 

 Освітня програма гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. 

Базові навички медіації» 

 Освітня програма факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир 

навколо себе»  

 «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та 

правопорушень серед учнівської молоді : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: Л. В. 

Зуб, Т. Л. Лях, Л. А. Мельник та ін.; за ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко]. – 

Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2016. – 298 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16977/1/Zhuravel_Liakh_Snitko_BMR_KSPSR_IL.pdf 

 Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням 

медіації: соціально- педагогічний аспект : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: 

Андрєєнкова В. Л., Войцях Т. В., Дацко О. В. та ін.]. – Київ : ФОП 

Стеценко В. В. – 2016. – 192 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/705010/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%

D0%B8%D1%80%D1%83.pdf 
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