
Педагогічна задача 1. 

Пригадайте та опишіть будь-яку конфліктну ситуацію в системі «учитель – учень» («викладач – 

студент») і проаналізуйте її. Опишіть шляхи та способи виходу. 

 

Педагогічна задача 2. 

Проаналізуйте поведінку педагога. Як би ви повелися в ситуації, що склалася на уроці? 

Обґрунтуйте свою позицію. 

Учитель пояснює нову тему. Раптом із-за парти підводиться учень і заявляє: 

«Нецікавий сьогодні матеріал, я краще піду». Не роздумуючи, він попрямував до виходу. 

Вчитель, стримуючи обурення, продовжила пояснення, урок ввійшов у звичайне русло. 

Але перед дзвінком у дверях з явився учень, який демонстративно вийшов з класу, зі 

словами: «Я вас сфотографую», клацнув фотоапаратом. 

 

Педагогічна задача 3. 

Оберіть доцільну, на вашу думку, лінію спілкування і поведінки соціального педагога в ситуації 

з учнями. 

Ви почули вкрай брутальні слова своїх учнів, які не помітили Вас. Згодом вони це 

зрозуміли. 

 

Педагогічна задача 4. 

Визначте морально-етичні норми поведінки суб’єктів педагогічного спілкування. 

Соціальний педагог зайшов до класу. Побачив на підлозі недопалок. Обводячи очима 

хлопців, запитав: «Чий це?». «Ваш, − відповів один з найсміливіших. – Ви його першим 

побачили». 

 

Педагогічна задача 5. 

Чи може ця ситуація спілкування перерости в конфліктну? Обґрунтуйте свою точку зору. 

- Моя дитина – геній. У неї стільки оригінальних ідей, чи не так? 

- Так, - відповідає вчитель, - особливо коли справа доходить до правопису. 

 

Педагогічна задача 6. 

У чому педагогічний прорахунок, помилки учителя? Як би ви організували спілкування з учнем? 

- Вийди з класу! – тоном, що не терпить заперечень, сказала вчителька. 

- Що я зробив? – обурено спитав підліток. 

- У тому-то й справа, що нічого не робиш. А треба працювати! Де в тебе підручник? 

Зошит? Щоденник? Що за хаос на парті? 

- Ніякого хаосу немає. Це книги. 

- Книги, та не ті. Вийди! Ти і вчора байдикував, заважав нам. 

- Не піду! 

- То я піду, й уроку не буде! 

- То й не треба!.. – зауважив учень і, повернувшись до класу, демонстративно оголосив: 

- Уроку не буде… 

- А-а-а! – обурилась учитель, - ти ще й підбурюєш!.. 

 

Педагогічна задача 7. 

Організуйте процес комунікації з уявною учнівською аудиторією: 

зверніться до учня з певною пропозицією, проханням, запитанням, побажанням. 

 

 

Педагогічна задача 10. 

Продовжіть діалог і запропонуйте можливі варіанти виникнення конфліктної ситуації. 

Учитель фізики запитує: «За яких умов ми використовуємо правило лівої руки?». Учень відповідає: 

«Коли зайнята права».  

 

 

 



Педагогічна задача 19. 

Під час відповіді учня вчитель: 

- Сидить біля столу, трохи нахалившись в бік школяра; 

- Стоїть перед учнем, склавши руки на грудях, уважно дивиться на нього; 

- Сидить, відхилившись назад, тримає руки за головою; 

- Погладжує підборіддя однією рукою. 

Про що свідчить невербальна поведінка вчителя? 

 

 

Педагогічна задача 20. 

Ви заходите в кабінет до керівника на його вимогу і бачите вираз обличчя. 

Що означають такі його мімічні вияви емоційних реакцій? 

1.  Брови опущені, чоло та ніс зморщені, ніздрі розширені, верхня губа ледь піднята, 

нижня - висить або піднята й зімкнута. Чоло звичайно спокійне, чіткі зморшки в куточках очей, 

губи притиснуті до зубів, рот може бути закритий або відкритий, іноді на щоках утворюються 

ямочки. 

 

 

 

 

Педагогічна задача 23. 

Уявіть, що до Вас підходить колега, а Ви забули його ім'я? 

а) зробите вигляд, що не бачите його і підете геть; 

б) прямолінійно запитаєте: «Як Вас звати?»; 

в) протягнете руку для рукостискання і заново представитесь з надією, що колега зробить те ж 

саме; 

г) ваш варіант. 

Опишіть відомі вам способи виходу з конфліктної ситуації 

 

Педагогічна задача 24. 

Відреагуйте миттєво за обмеженням в часі та інформації на запропоновану ситуацію: 

Ви вперше заходите в клас, і бачите , що всі учні сидять на партах, і, не звертаючи на вас уваги, 

продовжують обговорювати якусь проблему. 

 

Педагогічна задача 25. 

Відреагуйте на запропоновану ситуацію, обгрунтуйте: 

Під час уроку один з учнів заявляє, що на попередньому Ви помилилися, записуючи рівняння 

реакцій. Ви раптом усвідомлюєте, що він правий. Клас з нетерпінням чекає, що ви скажете. 

 

Педагогічна задача 26. 

Відреагуйте на запропоновану ситуацію, обгрунтуйте: 

Ви даєте завдання для самостійної роботи на уроці, а один з учнів заявляє: «Я не буду 

виконувати це завдання!. Не хочу й не буду». 

 

Педагогічна задача 27. 

Школяр каже вам: «Мені не подобається те, що Ви говорите на виховних годинах». 

Якою буде Ваша відповідь школяреві? Виберіть відповіді та обгрунтуйте: 

- «Це погано»; 

- «Ти, напевно, в цьому не розбираєшся»; 

- «Я надіюся, що надалі, в процесі наших занять, твоя думка зміниться»; 

- «Чому?»; 

- «А що ти любиш і що готовий захищати?»; 

- «На колір і смак товариш не всяк»; 

- Ваш варіант. 

 

 



Педагогічна задача 28. 

 Учень, побачивши Вас, коли Ви заходите до класу, сказав: «Ви виглядаєте дуже стомленою і 

блідою». 

Як Ви відреагуєте? 

- Я думаю, з твого боку не дуже етично робити мені такі зауваження; 

- Так, я себе сьогодні погано почуваю; 

- Не хвилюйся за мене, подивися краще на себе; 

- Я сьогодні погано спала, в мене багато роботи; 

- Не хвилюйся, це не завадить мені провести заняття; 

- Ти дуже уважний, дякую за турботу; 

- Ваш варіант. 

 

Педагогічна задача 29. 

Після спільного вирішення проблеми у клієнта, чи дозволите Ви, на знак вдячності від нього, 

наприклад,: 

- Зв’язати светер, 

- Відремонтувати поламаний телевізор,  

- Спільно повечеряти. 

Які взаємостосунки повинні бути між соціальним педагогом та клієнтом? 

 

Педагогічна задача 30. 

Визначте оптимальну дистанцію спілкування Вас, як соціального педагога з: 

- Керівником установи при підписанні ділової угоди; 

- Школярем, який розповідає про проблеми спілкування з батьком; 

- Підлітками, в ході дискусії щодо проблеми ігрової залежності. 


