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2019-2020 навчальний рік 



ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

психології особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Конфліктологія» 

Курс: 3-й 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год 20 хв 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу; володіння основними термінами, 

положеннями дисципліни, розуміння взаємозв’язку основних ідей, понять, принципів у 

навчальному матеріалі; змістовність, логічність, грамотність викладу матеріалу; уміння 

застосовувати знання на практиці; уміння вирішувати практичні завдання.  

39-40 балів - виставляється за наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно викладає 

відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової термінології. 

Психологічна задача розв'язана правильно. 

21-30 балів – виставляється у разі достатнього рівня обізнаності студента при відповіді на всі три 

питання. В цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 незначні 

помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в цілому 

правильно. 

11-20 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, демонструє 

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності Студент 

допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана з 

помилками. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного білету. 

Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення психологічної 

задачі неправильне. 

 

Перелік допоміжних матеріалів:   психологічні задачі з описами конфліктних ситуацій. 

Психологічна задача (зразок) 

Що є предметом конфлікту в описаній ситуації? Причини конфлікту. Розкрийте мотиви, цілі 

учасників.  

Жінка та чоловік нещодавно одружилися. Він працював простим охоронцем з чіткими змінами, а 

тепер його підвищили, і він став начальником. Працює всі дні безперервно, бачиться з дружиною 

лише по вихідних, а половину суботи він відсипається. Жінка переживає, хвилюється, як же можна 

налагодити відносини, якщо вони не бачать один одного. Коли вона про це говорить чоловікові, 

він злиться, пояснюючи, що на ньому велика відповідальність і він повинен щодня всіх 



контролювати. Жінка говорить, коли ж тоді жити і будувати сім'ю. Проте чоловік ніби не чує її, 

здається, що їх розмови ні до чого не призводять. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Поняття конфлікту. Сутність, ознаки конфлікту.  

2. Функції конфліктів. 

3. Конфліктологія як наука. Об’єкт і предмет конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими 

науками. 

4. Динаміка конфлікту. Основні етапи та фази конфлікту. 

5. Структурні компоненти конфлікту. 

6. Класифікації конфліктів. 

7. Групи методів дослідження конфліктів у конфліктології. 

8. Поняття про внутрішньоособистісні конфлікти. Їх ознаки. Попередження 

внутрішньоособистісних конфліктів. 

9. Аналіз і типологія конфліктогенів як чинників конфліктів. Особистісна складова конфлікту.  

10. Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях і вибір адекватного стилю особистістю. 

11. Конфлікти в колективі та шляхи їх вирішення. 

12. Внутрішньоособистісні конфлікти: їх суть, місце та роль у становленні особистості. 

13. Міжособистісні конфлікти: суть, причини та шляхи розв’язання. 

14. Групові конфлікти, їх види та особливості. 

15. Психологічні особливості конфліктів «особистість - група». 

16. Психологічні особливості та передумови конфліктності особистості. 

17. Стрес і стресори. Їх роль у виникненні конфлікту 

18. Переговори як особливий тип розв’язання конфліктів. 

19. Конфлікти в організаціях: причини виникнення,  профілактика. 

20. Особистісні чинники конфліктів в організації. 

21. Міжгрупові конфлікти та їх особливості. 

22. Вплив рівня розвитку комунікативних навичок на попередження конфліктів.  

23. Засоби запобігання конфліктній ситуації в організації. 

24. Конструктивні та деструктивні конфлікти. 

25. Засоби подолання конфліктності у взаєминах керівника і підлеглих. 

26. Психологічні основи розв’язання міжособистісних конфліктів. 

27. Психологічні особливості людини як передумови конфліктності особистості. 

28. Управління конфліктами в організації. 

29. Особливості сімейних конфліктів та їх причини. Шляхи розв’язання сімейних конфліктів. 

30. Особливості конфліктів «батьки - діти». Специфіка розв’язання таких конфліктів.  

31. Види конфліктів в організаціях. Їх причини. Способи подолання конфліктів в організаціях. 

32. Влада як соціальний інститут та інструмент управління 

33. Напрями формування оптимального соціально-психологічного клімату в колективі. 

34. Основні форми розв’язання конфліктів за допомогою третьої сторони. 

35. Стратегії і техніки медіаторства. 

36. Поняття про переговорну практику як форму вирішення конфліктів. 

37. Основні поняття управління конфліктами. Розкрийте їх сутність. 

38. Психопрофілактика конфліктів.   

39. Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування як фактор зниження 
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