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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Програма іспиту з дисципліни 

«Соціальна конфліктологія» 

V курс 

Спеціальність «Соціальна робота» 

Освітня програма «Соціальна педагогіка» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; 

теоретико-практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутість відповіді, 

визначення основних понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, 

уміння використовувати теоретичні знання під час практичних завдань; практичне 

завдання – технологічна та методична грамотність, точність виконання 

практичного завдання. 

Орієнтовний перелік питань: 

І. Теоретичні завдання: 

1. Історія становлення соціальної конфліктології як науки. 

2. Характеристика конфлікту як соціального феномену. 

3. Теорії механізмів виникнення соціальних конфліктів. 

4. Технології управління соціальними конфліктами. 

5. Теорії поведінки особистості в соціальному конфлікті. 

6. Технології ефективного спілкування в соціальному конфлікті. 

7. Психологія переговорного процесу щодо вирішення соціальних конфліктів. 

8. Міжособистісні соціальні конфлікти. 

9. Міжгрупові соціальні конфлікти. 

10. Конфлікти у суспільстві та напрями їх вирішення. 

11. Соціально-психологічна діагностика конфліктів. 

12. Аналіз причин виникнення соціальних конфліктів в організації. 

13. Теорія “соціальних ролей” у визначенні причин виникнення соціальних 

конфліктів. 

14. Конфлікти та конкуренція в суспільстві. 

15. Види соціальних конфліктів. 

16. Конфлікти та влада в організації. 

17. Управління стресами для попередження соціальних конфліктів. 

18. Методи профілактики соціальних конфліктів в організації. 

19. Ефективні комунікації як засіб попередження соціальних конфліктів. 

20. Особливості розвитку конфліктології у стародавні часи. 

21. Теоретичні та соціально-історичні передумови виникнення соціальної 

конфліктології як самостійної науки. 

22. Удосконалення наукової організації праці для попередження конфліктів в 



 

 

 

організації. 

23. Самоаналіз поведінки особистості у ситуації соціального конфлікту. 

24. Підготовка та прийняття раціонального управлінського рішення у ситуації 

соціального конфлікту. 

25. Асертивність і критика у конфліктній взаємодії. 

26. Удосконалення організаційної структури управління освітнім закладом з 

метою попередження соціальних конфліктів. 

27. Соціальна та психологічна структура педагогічного колективу. 

28. Міжособистісні стилі управління ситуацією соціального конфлікту. 

29. Попередження соціальних конфліктів під час суспільних процедур. 

30. Розподіл ролей у соціальному конфлікті. 

 
ІІ. Завдання практичного характеру:  

Ситуаційні задачі. 

1. Олег із зразкової родини, відмінник, мріє бути дизайнером. Однокласники 

помітили за хлопцем дивну поведінку: надмірний догляд за собою, одягання 

брендових речей у тому числі шарфів відомих дизайнерів та манікюр на нігтях . 

Дійсно, Олег виявився нетрадиційної орієнтації. Хлопці без дозволу Олега взяли 

його телефон і прочитали переписки з хлопцями, дізнавшись про таку новину, 

хлопці почали гнобити Олега та говорили образливі речі про нього. А одного разу 

жорстоко побили за школою. Хлопець не знає, що робити, адже опинившись у 

відчуженні. 

Питання: проаналізуйте поведінку хлопців. У чому полягає суть конфлікту? 

Що ви запропонуєте для вирішення даної конфліктної ситуації? 

 

2. Поліні 14 років. Дівчинка вирішила схуднути, тепер її вага 31 кг при зрості 

154 см. Дівчинка або не їсть декілька днів, або їсть дуже багато, після чого погано 

себе почуває і карає себе тим, що ріже собі руки або викликає блювоту. Останні 

декілька місяців Поліна знаходиться в стані депресії через нервову анорексію, 

постійні зриви та картання себе за кожний крок, який вважає хибним. Ситуація 

загострилася, коли Поліна почала красти їжу в супермаркетах та продуктових 

магазинах. Одного разу охоронець побачив, як Поліна кладе в сумку декілька 

шоколадок та подзвонив її матері.  

Вдома на дівчинку чекала сварка та попередження більше так не робити. 

Окрім того, мати пригрозила посадити дівчинку під домашній арешт на декілька 

днів.  

Питання: Які типи соціальних конфліктів передбачено в цієї ситуації? 

Охарактеризуйте кожний з них. 

 

3. У кімнаті звичайного гуртожитку, жили дівчата й одна з них мала прояви 

девіантної поведінку. Даша, так звали дівчину, пропонувала всім вживати алкоголь 

і курити, але ніхто з дівчат цьому спочатку не піддався, потім вона почала всіх 

обзивати, бити, хамити і дівчина Леся дуже піддалась її впливу, і почала також з 

Дашою вживати алкоголь, вони хамили уже вдвох своїм сусідкам. Але коли Даші 

не було, то Леся хотіла дружити та вирватись з поганого впливу, але вона не знала 



 

 

 

як.  

Питання: Які типи соціальних конфліктів передбачено в цієї ситуації? 

Охарактеризуйте кожний з них. 

 

4. Хлопчик, 16 років переїжджає з сім'єю в інше місто. В рідному місті в нього 

було багато друзів і гарні відносини з сім'єю.  

 Коли він пішов до нової школи, йому було тяжко включитися в навчальний 

процес і однокласники почали глузувати з нього і ні хто не хоче з ним 

спілкуватися. Хлопчик закрився від усіх, почав прогулювати школу. Класний 

керівник сповістив про це батькам. Батьки сваряться з сином. Хлопчик починає 

сваритися в школі з однолітками та іноді бувають бійки. Хлопчик починає 

приймати алкоголь і зовсім не хоче знаходитись вдома. 

Питання: Які типи соціальних конфліктів передбачено в цієї ситуації? 

Охарактеризуйте кожний з них. 

 

5. Управлінська діяльність передбачає різні етапи з управління конфліктом. 

Визначте їх (інституціоналізація конфлікту). 

6. Намалюйте схему діагностики конфлікту в узагальненому вигляді. 

7. Визначте суть діагностики схильності до конфліктної поведінки за 

методикою К.Томаса «Діагностики схильності особистості до конфліктної 

поведінки». 

8. П'ять способів регулювання конфліктів за К.Томасом. Охарактеризуємо 

окремо кожен з п´яти типів поведінки. 

9. Запропонуйте власні варіанти вирішення конфліктних ситуацій. 

На уроці вчитель декілька разів робила зауваження учневі, який не працював. 

На зауваження він не реагував, продовжував заважати іншим: дістав гумку і почав 

стріляти папірцями в учнів (конфліктна ситуація). 

10. Запропонуйте власні варіанти вирішення конфліктних ситуацій. 

Урок відбувався як завжди. Вчителька математики почала пояснювати новий 

матеріал. Раптом вона почула позаду себе виразний скрип. За виразом обличчя вона 

відразу визначила, що це зробив М. (конфліктна ситуація), і, не замислюючись, 

суворо наказала, щоб він припинив скрипіти, інакше його попросять з уроку 

(інцидент). 

11. Запропонуйте власні варіанти вирішення конфліктних ситуацій. 

 «На уроці літератури у VI класі під час перевірки домашнього завдання вчителька 

тричі запитувала одного учня, але він мовчав. Наприкінці уроку вона оголосила, що 

ставить йому «незадовільно». На наступному уроці вчителька знову розпочала 

заняття з опитування цього учня і, коли він відмовився відповідати, вигнала його з 

уроку. На наступні заняття з цього предмета учень перестав ходити, всіляко 

уникаючи зустрічей із учителем, хоча з інших предметів навчався як і раніше 

успішно. Наприкінці чверті вчитель поставив йому «двійку». Довідавшись про це, 

учень зовсім перестав відвідувати школу.  

12. Запропонуйте власні варіанти вирішення конфліктних ситуацій. 

Під час перерви класний керівник запросила до учительської батьків учня VII 

класу і в його присутності, і в присутності вчителів суворо вичитувала їх за  



 

 

 

 


