




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Представлена програма розроблена для студентів Інституту людини 

спеціальності за напрямом підготовки 053 «Психологія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти освітньо-професійної програми очної (денної) форми навчання. 

Актуальність вивчення даної дисципліни пов'язана із зростанням напруженості у 

суспільстві, що виявляється у численних конфліктах  – як міжособистісних, так і 

соціальних. Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про 

необхідність для фахівців-психологів знань і навичок у сфері подолання стресів та 

організаційних конфліктів, а саме: розуміння феномену та природи стресу, 

конфлікту, суті процесу копінгу, практичних навичок використання копінг-

стратегій, організації подолання стресу, зниження напруженості. З розвитком 

ринкової економіки, і впровадженням конкурентних відносин питання збереження 

психологічної стійкості, толерантності до стресу та конфлікту набувають все 

більшої значущості. Тому на етапі реформування національної вищої освіти 

набуває практичного значення усвідомлене використання та розширення 

репертуару копінг-стратегій при підготовці кадрів, зокрема психологів. 

Робочу навчальну програму укладено відповідно до вимог трансферно-

накопичувальної системи організації навчання. 

«Копінг-стратегії в роботі з організаційними конфліктами» як нормативна 

навчальна дисципліна має тісний зв'язок  з дисциплінами професійно-

психологічного спрямування: загальною, соціальною психологією, психологічним 

консультуванням, конфліктологією. 

Метою вивчення курсу є формування системи знань про копінг, копінг-

стратегії, організаційний конфлікт та формування вмінь усвідомленого 

використання копінг-стратегій для управління стресом, конструктивного 

вирішення конфліктів, навичок організації взаємодії з клієнтами (отримувачами 

послуг) задля активізації їх потенціалу для вирішення виробничих завдань.  

Основні завдання навчальної дисципліни “Копінг-стратегії в роботі з 

організаційними конфліктами”:  

− розширити наукові уявлення про природу стресу та конфлікту; їх види; 

− ознайомити студентів зі способами розв’язання організаційних конфліктів ;  

− сформувати навички використовувати різноманітні копінг-стратегії 

відповідно до ситуації;  

− відпрацювати навички, необхідні посереднику для вирішення конфліктів; 

− сформувати навички аналізу конфлікту та організації взаємодії у конфлікті.  

Засобами для досягнення мети курсу орієнтований на практику виклад 

змісту психологічних знань, які сприяють досягненню вищезазначених завдань, 

формування вмінь конструктивно вирішувати конфлікти, володіти способами 

ефективної комунікації, прийомами саморегуляції, техніками активного слухання; 

самостійна робота студента, що перевіряється у співпраці з викладачем на 



індивідуальних заняттях, а також на практичних заняттях, де студент набуває 

навичок проблемного вирішення, переформулювання ситуації, саморегуляції. 

Теми, запропоновані в програмі, відповідають внутрішній логічній структурі 

предмету і одночасно розкривають значення знань про копінг-стратегій в житті 

людини і в майбутній професійній діяльності. 

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати:  

− сутність копінгу, різновиди подолання; 

− методи організації діалогу сторін конфлікту; 

− техніки виявлення інтересів та позицій сторін; 

− методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами. 

По закінченні вивчення дисципліни студенти будуть уміти:  

− усвідомлено використовувати копінг-стратегії у власній життєдіяльності; 

− виявляти інтереси та позиції сторін; 

− використовувати прийоми активного слухання; 

− аналізувати конфлікт та сприяти ефективній взаємодії сторін у складних 

ситуаціях; 

− спонукати сторони до пошуку конструктивного вирішення конфлікту, 

організації взаємодії в виробничих і навчальних умовах; 

− нейтралізувати негативні емоції учасників конфлікту; регулювати власні 

емоційні стани.  

Внаслідок опанування змісту нормативної навчальної дисципліни 

«Копінг-стратегії в роботі з організаційними конфліктами» у студентів буде 

сформовано такі професійно важливі компетентності:  

− здатність до ефективного використання копінг-стратегій залежно від ситуації;  

− уміння саморегуляції; 

− спроможність ефективно планувати та організовувати діяльність щодо 

розв’язання конфліктів; 

− навички активного слухання; 

− здатність до системного навчання з метою підвищення власної комунікативної 

компетентності. 

Кількість годин, відведених навчальним планом для курсу «Копінг-стратегії 

в роботі з організаційними конфліктами», становить 120 годин, 4 кредити, з них: 

лекції – 8 год., семінарські – 24 год., модульний контроль – 8 год., самостійна 

робота – 80 год.  Завершується вивчення курсу заліком. 

 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В РОБОТІ З ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ 

КОНФЛІКТАМИ» 

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність 

(спеціалізація), 

освітньо-професійна 

програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Шифр та 

назва галузі 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

053 «Психологія» 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 6-й - 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

11, 12-й  

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

 

 

Другий (магістерський) 

освітній рівень 

 

Лекції 

8 год. 

Семінарські 

    24 год. 

 

 

Вид контролю: 

    

Залік 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІІІ. ПРОГРАМА 

Змістовий модуль I. Копінг-стратегії як спосіб управління стресом  

Тема 1. Загальне уявлення  про стрес і копінг (2 год). 

Стрес, конфлікт, напруженість. Стадії реакції на стрес (за Г. Сельє).  

Копінг-стратегії як взаємодія людини з проблемою. 

Копінг та адаптація. Ресурси особистості в подоланні. Класифікація копінг-стратегій.  

Семінар 1. Аналіз стресу та стресорів 

Семінар 2. Види допінгу. Діагностика копінг-стратегій 

Семінар 3. Тренінгове заняття Ресурси особистості в подоланні стресу 

 

Тема 2. Копінг-стратегії як спосіб управління стресом (2 год). 

Психологічний механізм копінг-поведінки. Когнітивні, емоційні, поведінкові 

копінг- стратегії. Ефективність копінг-стратегій: продуктивні та непродуктивні стратегії. 

Проблемно-орієнтований копінг, емоційно-орієнтований копінг,  копінг, орієнтований на 

уникнення. 

Семінар 4. Когнітивне подолання в роботі зі стресом 

Семінар 5. Емоційна саморегуляція в подоланні стресу та розв’язанні конфлікту 

Семінар 6. Основи поведінкового та соціально-психологічного подолання. 

 

Змістовий модуль IІ. Організаційні конфлікти та їх подолання 

Тема 3. Організаційні конфлікти та їх подолання (2 год). 
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Змістовий модуль І.  

Копінг-стратегії як спосіб управління стресом   

1. Загальне уявлення  про стрес і копінг  8 2 6   

2 Копінг-стратегії як спосіб управління стресом    8 2 6   

 Разом: 60 16 4 12 40 4 

Змістовий модуль ІІ. 

Організаційні конфлікти та їх подолання  

3. Організаційні конфлікти та їх подолання  8 2 6   

4. Резерви особистості в конфлікті  8 2 6   

 Разом: 60 16 4 12 40 4 

Всього за навчальним планом: 120 32 8 24 80 8 



Конфлікти в організації, їх види. Причини конфліктів. Виявлення інтересів сторін. 

Нейтралізація негативних емоцій. Пошук взаємовигідного рішення. Психологічний 

механізм розв’язання конфліктів. 
Семінар 7, 8. Організаційні конфлікти. Класифікація та діагностика конфліктів в 

організації  

Семінар 9. Нейтралізація негативних емоцій учасників конфлікту 

 
Тема 4.  Резерви особистості в конфлікті (2 год). 

Відповідальність за вирішення конфлікту. Розширення картини ситуації. Відповідь на 

напруження діяльністю. Врахування інтересів сторін. Особливості темпераменту і 

поведінка людини у конфлікті. Пошук власних резервів. 
Семінар 10. Нейтралізація негативних емоцій учасників конфлікту  

Семінар11. Розробка моделі конструктивного подолання конфлікту в організації 

Семінар 12. Посередництво психолога у вирішення організаційних конфліктів 

 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття  1. Аналіз стресу та стресорів (2 год) 
Поняття стресу. Види стресів. Прояви стресу.  

Робота в міні-групах (представлення та аналіз результатів опитувань). Рефлексія 

виконання «Щоденника стресу» 

 

Семінарське заняття 2.Види копінгу.Діагностика копінг-стратегій (2 год) 
Копінг-стратегії: визначення, види. 

Діагностика копінг-стратегій. 

Продуктивні і непродуктивні копінг-стратегії. 

 

Семінарське заняття 3.Тренінгове заняття Ресурси особистості в 

подоланні стресу (2 год) 
Активізація ресурсів: психофізіологічних, когнітивних, соціальних; вплив на мотивацію. 

Гумор. Тілесно-орієнтовані технології. Розвиток навичок партнерської взаємодії. 

 

Семінарське заняття 4. Когнітивне подолання в роботі зі стресом (2 год) 
Копінг, спрямований на зміну значення ситуації. 

Перетворювальні стратегії подолання: рішення про можливість позитивної зміни складної 

ситуації. Формулювання ситуації як проблеми (визначення кінцевої та проміжної мети; 

план вирішення, способи досягнення мети). Копінг-карти. 

Прийом «позитивного тлумачення». 

 

Семінарське заняття 5. Емоційна саморегуляція в подоланні стресу  

та розв’язанні конфлікту (2 год) 
Відреагування емоцій. Саморефлексія. Дихальні техніки. Тілесно-орієнтовані технології. 

Рольові ігри з відреагування негативних емоцій. Я-повідомлення. Арт-техніки в процесі 

подолання стресу. 

 

Семінарське заняття 6. Основи поведінкового та соціально-

психологічного подолання (2 год) 
Стратегія вирішення проблем. Етапи вирішення. Вибір альтернативи. 

Стратегія пошуку соціальної підтримки. Соціальна сітка. 

Виявлення копінг-ресурсів особистості. 



 

Семінарське заняття 7, 8   

Організаційні конфлікти. Класифікація та діагностика конфліктів в 

організації (4 год) 
Рольові ігри «Організаційні конфлікти». Виявлення інтересів та потреб учасників. 

Спільний пошук варіантів рішення. Комунікативна компетентність. 

 

Семінарське заняття 9. Нейтралізація негативних емоцій учасників 

конфлікту (2 год) 
Емпатійність. Комунікативні навички психолога. Рівні слухання. Рефлексивне і 

нерефлексивне слухання. 

 

Семінарське заняття 10. Розробка моделі конструктивного подолання 

конфлікту в організації (2год) 
Критерії подолання конфлікту. Ознаки подолання конфлікту. Способи подолання, ресурси 

учасників. Ціна конфлікту. Вибір альтернатив. Якості, необхідні сторонам для подолання 

конфлікту. 

 

Семінарське заняття 11. Творчість і конфлікт (2 год) 
Вирішення конфлікту як творче завдання. Генерування рішень. Трансформація образу 

ситуації. Метафора у вирішенні конфлікту. 

 

Семінарське заняття 12. 

Посередництво психолога у вирішення організаційних конфліктів (2 год) 
Принципи діагностики конфлікту. Роль психолога у вирішенні організаційних конфліктів. 

Подолання бар’єрів взаємодії сторін конфлікту. Напрямки роботи психолога щодо 

профілактики та розв’язання конфліктів в організації. Етичні норми діяльності. 

 

 

 

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни -це: 

 теоретичне опрацювання отриманої інформації з певної теми; 

 виконання проектної роботи; 

 практичне застосування отриманих знань у підготовці до семінарських та 

практичних занять; 

 постійне ведення термінологічного словника (кожний понятійно опрацьований 

модуль – 5 балів).  

Творча робота за змістом може бути представлена у формі міні-тренінгу, проекту, 

консультативної програми, моделі подолання стресу у певної професійної групи. Творча робота 

має відображати проблематику попередження, подолання стресів та конфліктів в організації. 

 

VІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Копінг-стратегії в роботі з 

організаційними конфліктами» оцінюються за європейською кредитною трансферно-

накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 



умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100 (рейтингові показники 

успішності подані у Таблиці 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

Рейтингові показники успішності у ECTS 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й 

терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у табл. 

6.2.  

Таблиця 6.2. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового 

контролю 

  № 

 п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових балів 

1 Відвідування лекцій  6 

2 Семінарські та практичні  заняття 132 

3 Самостійна робота 20 

4 Модульні контрольні роботи 100 

5 Загальна максимальна кількість поточних балів 256 

6 Коефіцієнт 2,56 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

 



 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни “Копінг-

стратегії в роботі з організаційними конфліктами” застосовуються такі методи: 

методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда;  

методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 

тестування, звіт, есе;  

методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

 

VIІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

 словесні: лекція з елементами дискусії, інтерактивна лекція, семінар, бесіда, 

брейнштормінг.  

 наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація відеофрагментів.  

 практичні: вправи, рольові ігри, ділові ігри. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: пошукові (анкетування, діагностування, 

створення алгоритмів), дослідницькі (розробка проекту, моделі профілактики і подолання 

стресу). 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з друкованими та електронними інформаційними носіями; 

виконання творчого завдання. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; брейнштормінг, проблемні завдання, 

створення ситуації пізнавальної новизни. 
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Навчально-методична карта дисципліни «Копінг-стратегії в роботі з організаційними конфліктами»,  

напрям підготовки 053 «Психологія» 
Всього 120 годин, з них: лекції – 8 год., семінарські – 24 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 80 год. 

Коефіцієнт 2,56. Форма контролю – залік. 

 
   
Назва  

модуля 

Змістовий модуль 1 

Копінг-стратегії як спосіб управління стресом  

Змістовий модуль 2. Організаційні конфлікти  

та їх подолання 

Кількість балів 

 за модуль 

118 балів 118 балів 

Теми лекцій 

1. Загальне уявлення  про стрес і копінг  (1 бал) 

2. Копінг-стратегії як спосіб управління стресом (1 бал) 

 

 

3. Організаційні конфлікти та їх подолання  (1 бал) 

4. Резерви особистості в конфлікті (1 бал) 

Теми  

семінарських 

занять  

1. Аналіз стресу та стресорів (11 балів) 

2. Види копінгу. Діагностика копінг-стратегій (11 балів) 

3. Ресурси особистості в подоланні стресу (11 балів) 

4 Когнітивне подолання в роботі зі стресом(11 балів) 

5. Емоційна саморегуляція в подоланні стресу та розв’язанні 

конфлікту (11 балів) 

6. Основи поведінкового та соціально-психологічного подолання. (11 

балів) 

 

7-8. Організаційні конфлікти. Класифікація та діагностика конфліктів в 

організації (22 бали) 

9. Нейтралізація негативних емоцій учасників конфлікту 

 (11 балів) 

10. Розробка моделі конструктивного подолання конфлікту в 

організації(11 балів) 

11. Творчість і конфлікт (11 балів) 

12. Посередництво психолога у вирішення організаційних конфліктів 

(11 балів) 

 

Самостійна  

робота 

20 балів 

Види  

поточного 

контролю 

МКР 1 - 25 балів, МКР 2 - 25 балів МКР 3 - 25 балів, МКР 4 - 25 балів 
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