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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.
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Корисні посилання щодо теми попередження та вирішення
конфліктів (із сайту Міністерства освіти і науки України):
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психологічної служби


Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за

принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним
шляхом у закладах освіти
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