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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  основна 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 
Курс 3  
Семестр 5  
Кількість змістових модулів з розподілом:  2 
Обсяг кредитів 2  
Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  
Модульний контроль 4  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про природу 

конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, вироблення вмінь 
прогнозувати і діагностувати конфліктну ситуацію, адекватно сприймати 
конфлікт і прагматично його використовувати. 

Завдання: 
 виявлення природи конфліктів;  
 визначення їх видів і динаміки розвитку;  
 вивчення методів прогнозування, діагностування та попередження 

конфліктів;  
 формування системи знань та практичних навичок управління 

конфліктами та їх трансформації; 
 формування навичок організації взаємодії сторін у конфлікті; 
 вдосконалення навичок саморегуляції майбутніх фахівців. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 
 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія. 
Конфліктологія» у студентів формуються такі навчальні 
компетентності:  
 здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання; 

 навички ілюструвати прикладами закономірності та особливості 
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функціонування та розвитку психічних явищ; 
 здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань; 

 уміння обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки; 
 уміння складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту; 

 здатність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні 
чи гендерні та вікові особливості; 

 уміння демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 
фахових завдань. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план  

 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія конфлікту. Робота з конфліктами 
 

Тема 1. Сутність конфліктів. Історія та 
методи конфліктології 

4 2 2     

Тема 2. Причини, види конфліктів 11 2 2    7 
Тема 3. Виникнення конфліктів та 
стратегії реагування у конфлікті 

9 2     7 

Тема 4. Діагностика та прогнозування 
конфліктів. Методи роботи з 
конфліктами 

6 2 4     

Модульний контроль 2  
Разом 32 8 8    14 

Змістовий модуль 2. Специфіка окремих видів конфліктів 
 
Тема 1. Психологічний аналіз протиріч 
і конфліктів у педагогічній взаємодії 

4 2 2     

Тема 2. Особливості сімейних 10 2 2    6 
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конфліктів  
Тема 3. Конфлікти в організації  12 2 2    8 
Модульний контроль 2  

Разом 28 6 6    14 
Усього 60 14 14    28 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.  

Загальна теорія конфлікту. Робота з конфліктами 
 

Лекція 1. Сутність конфліктів. Історія та методи конфліктології  
Конфліктологія як наука. Конфлікти в історії суспільної думки. 

Становлення конфліктології та її розвиток на сучасному етапі. Наукове 
визначення конфлікту та його ознаки. Структурні елементи конфлікту. 
Підходи до вивчення конфліктів. Методи вивчення конфліктів. Динаміка 
конфлікту. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. 
Основні поняття теми: конфлікт, активність, сторони, образ конфліктної 
ситуації, мотив  
 
Семінар 1. Сутність, причини, види конфліктів 

 
Лекція 2. Причини, види конфліктів  

Причини конфліктів. Конфліктогени та їх класифікація. Особистісні та 
об'єктивні фактори виникнення конфлікту. Межі конфліктів (просторові, 
часові, суб'єктні).  Проблема класифікації конфліктів. Внутрішньоособистісні 
конфлікти та їх особливості (за З. Фрейдом, К. Левіним, А. Маслоу). 
Попередження внутрішньоособистісних конфліктів. Міжособистісні 
конфлікти та їх властивості, конфлікти групові та між особистістю і групою, 
інші види конфліктів (горизонтальні, вертикальні; духовні, матеріальні та 
ін.).  
Основні поняття теми: конфліктоген, внутрішньоособистісний конфлікт, 
міжособистісний конфлікт, груповий конфлікт, рольовий конфлікт 
 
Семінар 2. Виникнення конфліктів та стратегії реагування у конфлікті 
 
 

Лекція 3. Виникнення конфліктів та стратегії реагування у 
конфліктній ситуації  

Реакція людини на проблеми. Стратегії поведінки у конфліктній 
ситуації: уникнення, боротьба, діалог, співпраця, компроміс, пристосування; 
захисні механізми у конфлікті. Особливості конфліктної взаємодії: мотиви і 
цілі учасників, регулятори конфліктної взаємодії. 
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Основні поняття теми: уникнення, суперництво, співпраця, компроміс, 
пристосування 
 

Лекція 4. Діагностика та прогнозування конфліктів. Методи 
роботи з конфліктами  

Принципи діагностики конфлікту. Етапи діагностичної процедури. 
Аналітичний етап у діагностиці. Картографія конфлікту. Варіанти вирішення 
конфлікти: повний і неповний. Проблеми у прогнозуванні конфліктів. 
Конкретні методи діагностики рівня конфліктності та рис особистості. 

 Основні поняття управління конфліктами. Участь третьої сторони у 
розв’язанні конфліктів. Посередництво психолога та соціального робітника у 
вирішенні конфліктів. Принципи психологічного посередництва. Види 
медіації. Комунікативні бар’єри і можливість взаєморозуміння у конфлікті.  
Основні поняття теми: діагностика конфлікту, прогнозування, 
стимулювання конфлікту, розв'язання, врегулювання конфліктів 
 
Семінар 3. Діагностика та прогнозування конфліктів 
Семінар 4. Навчання ефективної поведінки в конфліктних ситуаціях 
 
 

Змістовий модуль 2. 
Специфіка окремих видів конфліктів 

 
Лекція 5. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у 

педагогічній взаємодії  
Особливості педагогічного конфлікту. Ознаки педагогічного 

конфлікту. Протиріччя і конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії та 
способи їх регулювання. Стилі взаємин (стійкий позитивний, стійкий 
негативний, пасивно негативний, пасивно позитивний). Емпіричні 
невербальні індикатори прояву ставлення студента до викладача. Умови 
запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту у взаєминах 
викладачів і студентів. Помилки викладачів у стилі керівництва. Форми 
конфліктної поведінки студента.  
Основні поняття теми: педагогічний конфлікт, стиль керівництва, 
конфліктна поведінка 
 
Семінар 5. Конфлікт у педагогічній взаємодії 
 

Лекція 6. Особливості сімейних конфліктів  
Особливості поведінки, стилів реагування та вирішення конфліктів у 

сім'ї як перший зразок взаємодії у конфліктній ситуації. Первинні та вторинні 
здібності як можлива основа сімейних конфліктів. Незадоволення потреб у 
сім'ї, неузгодженість сімейних ролей, функцій, низький рівень адаптації та 
сумісності як чинники виникнення конфліктів. Феномени взаєморозуміння та 
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прощення у сімейних взаєминах. Необхідність психологічної допомоги при 
сімейних конфліктах. Особливості сімейної, батьківської та партнерської 
груп при вирішенні конфліктів. 
Основні поняття теми: потреби, сімейні ролі, сумісність, адаптація 
 
Семінар 6. Сімейні конфлікти та шляхи їх вирішення  

 
Лекція 7. Конфлікти в організації  

Типи, причини та особливості конфліктів в організації. Симптоми 
виникнення конфліктів. Вертикальні та горизонтальні конфлікти. Трудові 
конфлікти, способи їх врегулювання. Інноваційні конфлікти. Форми впливу 
керівника на підлеглих. Соціально-психологічний клімат у колективі. 
Недоліки стилю керівництва як фактор конфліктності. Проблема статі в 
управлінні. 
Основні поняття теми: конфлікт в організації, трудові конфлікти, 
інноваційні конфлікти, соціально-психологічний клімат 
 
Семінар 7. Конфлікти в організації  
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 1 Модуль 2 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 
Відвідування 
семінарських занять 

1 4 4 3 3 

Робота на семінарському 
занятті 

10 4 40 3 30 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 

Разом  83  71 
              Максимальна кількість балів: 154  

               Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу: 1,54 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Загальна теорія конфлікту. Робота з конфліктами 
 

 
Тема 2. Причини, види конфліктів – 7 год. 

Складіть таблицю конфліктогенів. Проведіть спостереження за собою, 
власною поведінкою протягом одного тижня і відзначте в таблиці: дату (1-й 
стовпчик), на які конфліктогени реагуєте Ви (2-й стовпчик); які 
конфліктогени Ви використовуєте самі – у відносинах із рідними, близькими, 
друзями (3-й стовпчик). Проведіть письмовий аналіз таблиці – 5 балів. 

 
Тема 3. Виникнення конфлікту та стратегії реагування  

в конфлікті – 7 год 
Провести письмовий аналіз власного конфлікту, виявити його вид (за 
різними класифікаціями), розкрити структуру конфлікту, динаміку, вказати 
можливі конструктивні способи його розв’язання – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 2. 
Специфіка окремих видів конфліктів 

 
Тема 6. Особливості сімейних конфліктів – 6 год 

Розробіть власні рекомендації щодо нормалізації подружньої взаємодії 
«Ефективна взаємодія подружжя» – 5 балів. 

Тема 7. Конфлікти в організації – 8 год 
Проведіть самоспостереження: практикуйте застосування Я-повідомлень у 
напружених ситуаціях протягом 10 днів у взаємодії з близькими, друзями. 
Заповніть таблицю ефективності використання Я-повідомлень. Стовпчики 
таблиці: 1. Коли (дата); 2. Ситуація; 3. Інтереси сторін (потреби); 
4. Ефективність використання – 5 балів. 
 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи 
 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких критеріїв: 

 
- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  
- творчий підхід у виконанні завдань1б.
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  

Таблиця 6.3.1 
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
 
 
 

Змістовий блок і його 
призначення 

Форма Максимальна 
кількість 

балів 
Перший (визначення якості 
володіння базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до 
аналізу, синтезу, конкретизації 
й узагальнення змісту 
навчальної дисципліни) 

запитання, що 
передбачає  розгорнуту 
відповідь 

4 

Третій (встановлення 
спроможності до застосування 
знань на практиці) 

психологічна задача 6 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
Навчально-методична картка дисципліни «Психологія. Конфліктологія» для студентів спеціальності 231 Соціальна 
робота 

Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год.  
 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва 
модуля 

Загальна теорія конфлікту. Робота з конфліктами Специфіка окремих видів конфліктів 

К-ть балів 
за модуль   

83 бали 71 бал 

 
Теми 
лекцій 
 
 
 

1. Сутність конфліктів. Історія та методи конфліктології – 1 бал 
2. Причини, види конфліктів– 1 бал 
3. Виникнення конфліктів та стратегії реагування у конфліктній 
ситуації – 1 бал 
4. Діагностика та прогнозування конфліктів. Методи роботи з 
конфліктами – 1 бал 

5. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній 
взаємодії – 1 бал. 
6.Особливості сімейних конфліктів – 1 бал.  
7. Конфлікти в організації – 1 бал. 

Кількість 
балів 

4 бали 3 бали 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Сутність, причини, види конфліктів – 11   балів 
2. Виникнення конфліктів та стратегії реагування у конфлікті 
– 11   балів 
3.Діагностика та прогнозування конфліктів – 11   балів 
4. Навчання ефективної поведінки в конфліктних ситуаціях – 11   
балів 

5.Конфлікт у педагогічній взаємодії – 11  балів 
6. Сімейні конфлікти та шляхи їх вирішення – 11  балів 
7. Конфлікти в організації – 11  балів 
 

Кількість 
балів 

44 бали 33 бали 

Самостійна 
робота  

Табл. конфліктогенів – 5 балів  
Аналіз власного конфлікту – 5 балів 

Рекомендації «Ефективна взаємодія подружжя»  – 5 балів 
Аналіз застосування Я-повідомлень – 5 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 154  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 1,54 

Підсумкови
й контроль 

Залік  
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8. Рекомендовані джерела 
 

Основна література: 
1. Гірник А.М. Основи конфліктології. – Джерело доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/514-osnovi-konflktolog-grnik-am.html 
2. Ложкін Г.В., Повякель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна 

практика. – Джерело доступу: https://www.twirpx.com/file/1780041/. 
3. Конфліктологія: Конспект лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм 

навчання /В.Я.Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. –293 с. 
 

Додаткова література: 
 
1. Гришина Н.В. Психология конфликта. – Джерело доступу: 

http://klex.ru/7lv. 
2. Словник конфліктологічних термінів: 

https://pidruchniki.com/19030106/psihologiya/slovnik_terminiv_konfliktologi
ya  
 

9. Додаткові ресурси  
1. Егідес А.П. Психотехніка синтонного спілкування 

:http://psychologi.net.ru/iskusstvo_obshheniya/egides-a-p-psikhotekhnika-
sintonnogo-obshcheniya.html 

2. Столярчук О.А. Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб.: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/19502/1/O_Stoliarchuk_PSS_IL.pdf 

3. Фишер С, Лудин Дж. Уилиамс С. Работа с конфликтом. Навыки и 
стратегии практической работы с конфликтом: 
http://docplayer.ru/28821644-Rabota-s-konfliktom-navyki-i-strategii-
prakticheskoy-raboty-s-konfliktom.html 

4. Цой Л. С какими проблемами люди чаще всего обращаются к 
конфликтологам?: http://conflictmanagement.ru/voprosyi-prepodavateley-i-
magistrantov-svfu-i-otvetyi-konfliktologa 

 

 

 

 

 

 

http://westudents.com.ua/knigi/514-osnovi-konflktolog-grnik-am.html
https://www.twirpx.com/file/1780041/
http://klex.ru/7lv
https://pidruchniki.com/19030106/psihologiya/slovnik_terminiv_konfliktologiya
https://pidruchniki.com/19030106/psihologiya/slovnik_terminiv_konfliktologiya
http://psychologi.net.ru/iskusstvo_obshheniya/egides-a-p-psikhotekhnika-sintonnogo-obshcheniya.html
http://psychologi.net.ru/iskusstvo_obshheniya/egides-a-p-psikhotekhnika-sintonnogo-obshcheniya.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/19502/1/O_Stoliarchuk_PSS_IL.pdf
http://docplayer.ru/28821644-Rabota-s-konfliktom-navyki-i-strategii-prakticheskoy-raboty-s-konfliktom.html
http://docplayer.ru/28821644-Rabota-s-konfliktom-navyki-i-strategii-prakticheskoy-raboty-s-konfliktom.html
http://conflictmanagement.ru/voprosyi-prepodavateley-i-magistrantov-svfu-i-otvetyi-konfliktologa
http://conflictmanagement.ru/voprosyi-prepodavateley-i-magistrantov-svfu-i-otvetyi-konfliktologa
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 Счастье — это «побочный продукт» правильно организованной 

деятельности в конфликтах. 
 Нет незрелой личности, есть нерефлексивный человек, не знающий как 

развиваться в конфликте. 

 

Семінари до курсу Конфліктологія 

Семінар 1. Теоретичні основи конфліктології. 
Термінологічний диктант.  
Конкретизуйте принципи конфліктології.  Історичні передумови виникнення 
конфліктології.  Накопичення конфліктологічних ідей в стародавньому світі, 
в Середньовіччя, в епоху Просвітництва, в 19 ст. Зв'язок з іншими науками. 
Дискусія: Чи можлива диференціація конфліктології? Методи конфліктології. 
 
Семінар 2. Аналіз конфліктних ситуацій.  
Проводиться розбір у міні-групах конфліктних ситуацій з наступним 
обговоренням.   
 
Семінари 3-4. Тренінгове заняття «Взаємодія в конфлікті» 
Рольові ігри (розігрують ситуації конфліктів, спостерігають за варіантами 
поведінки). Актуалізація уявлень про конфлікт, почуттів, що їх переживають 
учасники. 
Завдання, спрямовані на самопізнання. Малюнкові тести.  
 
Семінар 5. Види конфліктів. 
Аналіз конфліктів за художніми творами, кінофільмами (на вибір). Погляд на 
конфлікт з позицій психоаналітичної теорії, концепції Е. Берна, К.Хорні. 
Структурні елементи конфлікту.  
 
Семінар 6. Подолання внутрішньоособистісних конфліктів сучасними 
засобами психотерапії (на вибір). 
Психологічні особливості переживання людиною ВОК 
Обговорення: Яким чином можна уникнути внутрішньоособистісних 
конфліктів? 
Аналіз власних способів подолання ВОК. 
 
Семінар 7. Мій типовий конфлікт 
Студенти готують самоаналіз власних конфліктів, обговорюють у міні-
групах. Дискусія: Гендерні особливості у розв’язанні конфліктів. 
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МОД 2. 
Семінар 8 Діагностика рівня конфліктності особистості. 
Проведення та обговорення результатів методик. 
Семінар 9-10 Тренінг «Ефективний стиль поведінки в конфлікті» 
Вправи на розвиток рефлексивних навичок. Самоаналіз поведінки, виявлення ефективних 
та неефективних стилів. Здатність розототожнитись з відчуттям, емоцією, позицією. 
Семінар 11. Особливості сімейних конфліктів  
Види сімейних конфліктів. Навязаний життєвий сценарій як причина сімейного 
конфлікту. Феномени взаєморозуміння та прощення у сімейних взаєминах. Аналіз 
механізмів запобігання та розв’язання подружніх конфліктів. Психологічна 
допомога при сімейних конфліктах. ЇЇ форми. Фіксація стереотипів та барєрів у сімейній 
взаємодії. Обговорення типового сімейного конфлікту та визначення особливостей його 
формули, учасників та причин виникнення. 
Семінар 12  Конфлікти в організації 
Зміст і види конфліктів в організації. Аналіз конфліктних ситуацій (за модифікацією 
малюнкового  тесту Розенцвейга, розробленого Н. Хитровою). Моделювання ситуацій з 
обговоренням. 
Семінар 13-14 Самопізнання у конфлікті (тренінг) 
Вплив на негативні емоції,стани.  Підвищення саморозуміння. Моделювання конфліктних 
ситуацій. Обговорення типового організаційного конфлікту з визначенням шляхів його 
розв’язання. 
  
 

МОДУЛЬ 3 Психологічна практика вирішення конфліктів 
Семінар 15-16. Психокорекція конфліктної поведінки: соціально-психологічний тренінг 
Подолання конфліктів через поліпшення спілкування.  техніка емоційної саморегуляції в 
конфлікті; техніка емоційного розвантаження конфліктної ситуації; техніка перекладу 
конфліктних емоцій з особистісної площини в ділову; техніка мобілізації позитивних 
емоцій; техніка активного слухання опонента в конфлікті; техніка емпатії у конфлікті; 
техніка розуміння внутрішньої картини учасника конфлікту; техніка визначення типу 
конфліктної особистості. 
 
Семінар 17 Робота з конфліктом в когнітивно-поведінковій терапії. 
Виявлення власних деструктивних тверджень. Їхнє дебатування. Підтримувальні 
самонавіювання. Техніка За і Проти. Використання гумору. Техніка вирішення проблем. 
Семінар 18 Творчий підхід до вирішення конфліктної ситуації 
Підвищення гнучкості мислення. Зміна ставлення. Перетворення негативного в позитивне. 
Техніка деперсоналізації. Генератор альтернатив. 
 
Семінар 19-20 Відпрацювання навичок конструктивної поведінки в конфлікті. 
Техніка «стирання негативних емоцій». «Вам важливо», Я-висловлювання в ході діалогу. 
Рефлексивні уміння. 
Семінар 21 Навички посередництва в конфлікті для психологів. 
Принципи та прийоми діяльності посередника.  Відпрацювання прийомів роботи з 
конфліктом.  
 
Сам   Опишіть розуміння конфліктної ситуації, форми роботи з клієнтом. На основі 
виконання завдання: Виберіть учасника групи в якості психолога. Зверніться до нього за 
психологічною допомогою і розкажіть йому як клієнт про свій конфлікт. Після 
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завершення «Сеансу» (Вашої розповіді, його запитань) обговоріть із «психологом» 
розуміння даної конфліктної ситуації, що виникло у нього. Визначте можливі форми 
роботи з клієнтом в цій ситуації.  
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