
ЯК ВИРІШУВАТИ ЕФЕКТИВНО КОНФЛІКТИ У КОЛЕДЖІ? 

· При виникненні конфліктів в першу чергу батькам необхідно вислухати 

думку власної дитини, без оцінки її дій і звинувачень. Атмосфера при бесіді 

повинна бути довірлива. 

· Враховуйте можливість фальсифікації інформації під час її передачі. 

· Після цього обговоріть ситуацію, що склалася і акуратно підведіть дитину до 

думки про те, що причиною сварки стало непорозуміння. 

· Наступним кроком має бути ознайомлення з точкою зору протилежної 

сторони конфлікту (педагога, інших студентів) 

· Контролюйте свої емоції. Уникайте суджень щодо дій та висловлювань 

протилежної сторони. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

У жодному випадку Ви НЕ маєте права морально чи фізично чіпати іншу 

дитину! 

· Пошук виходу з конфлікту має відбуватися при спільній бесіді 

батьків, студентів і класного керівника. Якщо спроби вирішення конфлікту 

зазнають фіаско, слід звернутися до адміністрації, психолога. 

· Але якщо у дитини при конфліктах з одногрупниками регулярно з'являються 

синці, доведеться діяти рішуче і підключати керівництво коледжу та інших 

батьків. 

ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ У КОЛЕДЖІ 

· Для того, щоб дитина не потрапляла в гущу конфліктів, виховуйте у неї 

почуття власної гідності та толерантне ставлення до оточуючих. 

· Привчайте студента ні в якому разі не показувати свій страх і не піддаватися 

на провокації. Але при цьому необхідно прищеплювати в дітях повагу до 

викладачів та оточуючих. 

· Утому, як уникнути конфлікту в коледжі, важливу роль грають і батьки. Слід 

постійно підтримувати зв'язок з класним керівником. У напружених ситуаціях 

не відстоюйте сліпо позицію вашої дитини, вислухайте і протилежну сторону. 

 

 

 



 

ЗАПОВІДІ ДЛЯ БАТЬКІВ 

1. Ніколи не займайтеся вихованням у поганому настрої. 

2. Чітко визначте, чого саме ви вимагаєте від дитини, і поясніть це їй, а також 

довідайтеся, що вона думає з цього приводу. 

3. Надайте дитині самостійності; виховуйте, але не контролюйте кожен її крок. 

Не підмінюйте виховання опікою. 

4. Краще не підказуйте готового рішення, а вкажіть шляхи до нього й час від 

часу аналізуйте разом з дитиною її неправильні та помилкові кроки до мети. 

5. Не пропустіть момент першого успіху. 

6. Вчасно зробіть зауваження, відразу оцініть вчинок і зробіть паузу – дайте 

усвідомити почуте. 

7. Головне – оцінити вчинок, а не особистість. 

8. Доторкніться до дитини й тим самим дайте їй відчути, що співчуваєте її 

помилці, вірте в неї, незважаючи на помилку. 

9. Виховання має бути поетапним. 

10. Вихователь повинен бути суворим, але добрим. 

Батькам на замітку 

- Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти. 

- Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності. 

- Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою. 

- Якщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини. 

- Якщо дитина росте в терпимості, вона вчиться сприймати інших. 

- Якщо дитину підбадьорюють, вона вчиться вірити в себе. 

- Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною. 

- Якщо дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою. 

- Якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити в людей. 



- Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе. 

- Якщо дитина живе в розумінні й доброзичливості, вона вчиться знаходити 

любов у цьому світі. 

Пам’ятка для батьків 

Ваш син або ваша донька виросли, але вони – ваші діти. Їхні помилки – 

це ваші безсонні ночі, гіркі сльози, відсутність радощів життя. Пам’ятайте про 

це, коли уникаєте спілкування з ними, замовчуєте проблеми, приховуєте 

факти, які можуть призвести до трагедії. 

Ви забов’язані знати: 

- З ким товаришує ваша дитина, в яких компаніях буває. 

- Хто її найкращий друг або подруга. 

- Де дитина проводить вільний час. 

- Чим захоплюється та які інтереси має. 

Ви повинні тривожитися, якщо ваша дитина: 

- Грубить вам, іде з дому, не повідомляючи вам про це. 

- Бреше вам; вимагає у вас гроші. 

- Стає залежною від алкоголю. 

- Перестає спілкуватися з вами й не реагує на ваші зауваження. 

 


