
 

 

 

 



 
 

 

 

 



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 6/180 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з розподілом:  6 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 10  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 70  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

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 контролювати 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; 

 вивчення способів конструктивного розв’язання  конфліктів; 

 формування навичок організації взаємодії сторін у конфлікті, 

посередництва у конфліктах; 

 вдосконалення навичок саморегуляції майбутніх фахівців. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 

 
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «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 

функціонування та розвитку психічних явищ; 

 здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань; 

 уміння здійснювати реферування наукових джерел, 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 навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів, тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Загальні питання конфліктології  

Тема 1. Конфлікт як об’єкт вивчення 

конфліктології 

 2      

Тема 2. Структура і динаміка конфлікту  2  6   14 

Тема 3. Вивчення конфліктів у психології   2 2    

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 2 8   14 

Змістовий модуль 2. Види конфліктів 

Тема 4. Психологічні причини виникнення 

конфліктів 

10  2    14 

Тема 5. Класифікація та види конфліктів  

 

16 4      

Тема 6.  Переживання 

внутрішньоособистісних конфліктів 

  2     

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 2 8   14 

Змістовий модуль 3. Особливості поведінки людини в конфлікті 



Тема 7. Психологічні особливості 

міжособистісних та міжгрупових конфліктів   

 

4 2 2     

Тема 8. Поведінка людини в конфлікті 8 2  4   14 

Тема 9. Конфлікти в різних сферах взаємодії  10   4    

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 2 8   14 

Змістовий модуль 4. Управління конфліктами 

Тема 10. Управління конфліктами  4 2 2 2    

Тема 11. Профілактика та запобігання 

конфліктів 
10  2    14 

Тема 12. Переговорна практика у вирішенні 

конфліктів 

 

14   8    

Модульний контроль 2       

Разом 30 2 2 10   14 

Змістовий модуль 5. Посередництво психолога у вирішенні конфліктів 

Тема 13. Участь третьої сторони у 

розв'язанні конфліктів  

 2  6    

Тема 14. Психологічна допомога у вирішенні 

конфліктів 

2  2     

Тема 15. Творчі методи в роботі з 

конфліктом 

   4   14 

Модульний контроль 2       

Разом  2 2 10   14 

Семестровий контроль 30       

Усього 180 16 10 44   70 

 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні питання конфліктології 

 

Лекція 1. Конфлікт як об’єкт вивчення конфліктології 

 (2 год) 

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

науками. Методи конфліктології. Методи емпіричного дослідження. Методи 

моделювання. Структурні методи. 

Основні поняття теми:  

конфлікт, конфліктологія, спостереження, опитування,  соціометричний 

метод 

 

Лекція 2. Структура і динаміка конфлікту 

 (2 год) 

Наукове визначення конфлікту та його ознаки. Структурна модель 

конфлікту. Образи конфліктної ситуації. Сприймання конфліктної ситуації. 



Мотиви та потреби в конфлікті. Конструктивні та деструктивні функції 

конфліктів.  

Основні поняття теми:  

конфлікт, активність, сторони, образ конфліктної ситуації, мотив  

 

Семінар 1.  Основи вивчення конфлікту в психології  

Практичне 1-2. Аналіз структури конфлікту 

Практичне 3. Динаміка конфлікту 

Практичне 4. Формули конфлікту 

 

Змістовий модуль 2. Види конфліктів 

 

Лекція 3. Психологічні причини виникнення конфліктів (2 год) 

 

Організаційні причини. Соціально-психологічні причини. Особистісні 

причини. Особистісна складова конфлікту. Особистісні та об'єктивні фактори 

виникнення конфлікту. Типологія конфліктних особистостей. 

Основні поняття теми: 

конфліктність, конфліктна особистість, несумісність, фаворитизм 

 

Лекція 4. Класифікація та види конфліктів (2 год) 

 

Класифікація конфліктів. Внутрішньоособистісний конфлікт, його види. 

Переживання як основа ВОК. ВОК і адитивна поведінка. Шляхи і способи 

подолання ВОК. Профілактика ВОК. 

Основні поняття теми: 

конструктивний конфлікт, деструктивний конфлікт, внутрішньоособистісний 

конфлікт, захисні механізми, сублімація, проекція 

 

Семінар 2. Переживання внутрішньоособистісних конфліктів 

Практичне 5. Механізми виникнення конфліктів 

Практичне 6. Фруструючі ситуації. 

Практичне 7. Конфліктні ситуації: причини, поведінка, потреби 

Практичне 8. Подолання внутрішньоособистісних конфліктів засобами 

психотерапії 

 

Змістовий модуль 3. Особливості поведінки людини в конфлікті 

 

Лекція 5. Психологічні особливості міжособистісних та міжгрупових 

конфліктів  (2 год) 

 

Міжособистісні конфлікти. Їх види, функції. Когнітивнй контекст МОК. 

Групові конфлікти. Поняття про міжгрупові конфлікти. Мотиваційний підхід 

(Л. Берковіц). Ситуаційний підхід (М.Шериф.) Поняття про рольові та 



мотиваційні конфлікти. Спільність конфліктів різних видів. Межі конфліктів 

(просторові, часові, суб'єктні). 

Основні поняття теми: 

міжособистісний конфлікт, груповий конфлікт, рольовий конфлікт, 

мотиваційний конфлікт. 

 

Лекція 6. Поведінка людини в конфлікті (2 год) 

 

Реакція людини на проблеми які виникають. Уникнення конфлікту 

(механізми внутрішнього захисту), боротьба, діалог. Стратегії поведінки в 

конфлікті.  Сітка Томаса – Кілмена. Орієнтування учасників на власні 

інтереси /інтереси партнера. Прийоми послаблення позиції учасників 

конфлікту. Силовий вплив, психологічна редукція, компрометація. Прийоми 

конструктивного спору за Кратохвілом. Прийоми психологічної 

самооборони. 

Основні поняття теми: 

домінування, уникнення, поступливість, співпраця, компроміс, силовий 

вплив. 

 

Семінар 3. Групові конфлікти 

Практичне 9-10. Тренінгове заняття Конфліктна взаємодія 

Практичне 11. Аналіз кейсів «Сімейні конфлікти» 

Практичне 12. Аналіз кейсів «Організаційні конфлікти» 

 

 

Змістовий модуль 4. Управління конфліктами 

 

Лекція 7. Управління конфліктами (2 год) 

 

Процес діагностики та прогнозування конфлікту. Зміст процесу управління 

конфліктами (прогнозування, запобігання і стимулювання, регулювання, 

роз¬в'язання). Посередництво психолога у вирішенні конфлікту. Сутність, 

правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів. Форми 

завершення конфліктів (насильство, роз’єднання, примирення). Фактори 

керованості конфліктом. 

Основні поняття теми: 

діагностика конфлікту, прогнозування, стимулювання конфлікту, 

розв'язання, врегулювання конфліктів 

 

 

Семінар 4. Профілактика та запобігання конфліктів 

Практичне 13. Управління організаційними конфліктами 

Практичне 14-15. Переговорна практика у вирішенні конфліктів 

Практичне 16-17. Моделі переговорів 

 



Змістовий модуль 5. Посередництво психолога у вирішенні конфліктів 

 

Лекція 8. Участь третьої сторони у розв'язанні конфліктів (2 год) 

Основні форми вирішення конфліктів за допомогою третьої сторони.  

Арбітраж, медіаторство, примирення. Ефективність медіаторства. Межі 

застосування. Принципи медіації. Її етапи.Техніки медіаторства. 

Основні поняття теми:  

переговори, медіація, арбітраж, фасилітація 

 

Семінар 5. Психологічна традиція в роботі з конфліктом 

Практичне 18-19. Медіаторство як практика вирішення конфліктів 

Практичне 20. Комунікативні навички медіатора 

Практичне 21-22. Творчі методи в роботі з конфліктом. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
Відвідування семінарських 

занять 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Робота на семінарському 

занятті 
10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Відвідування практичних 

занять 
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Робота на практичному 

занятті 
10 4 40 4 40 4 40 5 50 5 50 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом  87  87  87  97  97 
Максимальна кількість балів: 455 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу: 7,58 

Підсумковий контроль: екзамен - 40 б. 

 

 



 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Загальні питання конфліктології 

 

Тема 2. Сутність і структура конфлікту – 14 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: закономірності, тенденції, особливості, що 

стали помітні Вам – 5 балів. 

 

Змістовий модуль 2. Види конфліктів 

 

Тема 4. Психологічні причини виникнення конфліктів – 14 год. 

Проведіть консультацію з проблем конфліктної взаємодії (вид конфлікту – за 

запитом клієнта). Проаналізуйте предмет обговорення (конфлікт) задля визначення 

причин виникнення конфлікту та мотивів сторін. Оформіть результати аналізу як 

есе. Обсяг – 1-1,5 сторінки А4 – 5 балів. 

.  

Змістовий модуль 3. 

Особливості поведінки людини в конфлікті 

 

Тема 8. Поведінка людини в конфлікті – 14 год. 

 

Проведіть діагностику рівня конфліктності особистості у двох осіб (у себе і іншої 

людини), використовуючи методики № 8, 12, 16, 18, 21 (за підручником Ложкин 

Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – К.: 

МАУП, 2000. – 256 с.). Проінтерпретуйте отримані результати. Зробіть висновок 

про рівень конфліктності опитаних. Обсяг – 1,5-2 сторінки А4 – 5 балів. 

 

Змістовий модуль 4.  

Управління конфліктами 

 

Тема 11. Профілактика та запобігання конфліктів – 14 год. 

Підготуйте захід, спрямований на профілактику конфліктів в організації, колективі 

(інтерактивний захід, тренінг, групову дискусію, семінар – на вибір студента). 

Вкажіть контингент учасників, мету, завдання, структуру заходу. – 5 балів. 

 

Змістовий модуль 5.  

Посередництво психолога у вирішенні конфліктів 

 

Тема 15. Творчі методи у вирішенні конфліктів – 14 год. 



Доберіть список книг (3), які доцільно, на вашу думку, використати в роботі з клієнтом, 

котрий переживає міжособистісний конфлікт. Сформулюйте список запитань, що 

допоможуть клієнтові зрозуміти сутність конфлікту в творі та його власній ситуації. 

Обсяг – 1-1,5 сторінки А4 – 5 балів.  
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в електронній 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 екзамену. 

6.5.   Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 
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. 

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 



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 конфліктності. 

40. Технології допомоги особистості у гострій стресовій ситуації 

41. Опишіть роль медіатора у розв’язанні конфліктів 

42. Проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів. 

43. З’ясуйте групи причин конфліктів. 

44. Робота з конфліктами в різних напрямах психологічної практики. 

45. Типології конфліктних особистостей. 

46. Картографія як метод вирішення конфліктів. 

47. Психологічне посередництво у процесі подолання конфлікту. 

48. Діагностика та прогнозування конфлікту. 

49. Творчі методи у вирішенні конфліктів. 

50. Аналіз конфліктних ситуацій. 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Конфліктологія» для студентів галузі знань  

0301 Соціально-політичні науки напряму підготовки  053 Психологія  
Разом: 180 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 44 год., модульний контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год. 

  

Назва  
модуля 

Змістовий модуль 1. Загальні 

питання конфліктології 
Змістовий модуль 2. Види 

конфліктів 

 

Змістовий модуль 3. 

Особливості поведінки 

людини в конфлікті 

 

Змістовий модуль 4. 

Управління конфліктами 

 

Змістовий модуль 5. 

Посередництво психолога у 

вирішенні конфліктів 

К-ть  

балів  

 за мод. 

87 балів 87 балів 87 балів 97 балів 97 балів 

Теми  

лекцій 

1. Конфлікт як об’єкт 

вивчення конфліктології  (1 
бал) 
2. Структура і динаміка 

конфлікту  (1 бал) 
 

 3. Психологічні причини 

виникнення конфліктів (1 
бал) 
4. Класифікація та види 

конфліктів  (1 бал) 
 (1 бал) 

5. Психологічні особливості 

міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів (1 

бал) 
6. Поведінка людини в 
конфлікті (1 бал) 
 

7. Управління конфліктами 

(1 бал) 
  

8. Участь третьої сторони у 

розв'язанні конфліктів (1 
бал) 
 

Теми  

семі- 

нарів 

1.Основи вивчення конфлікту 
в психології (11 балів) 

 

 

2.Переживання 
внутрішньоособистісних 

конфліктів  (11 балів) 

3. Групові конфлікти (11 
балів) 

 4.Профілактика та 
запобігання конфліктів 
 (11 балів) 

5. Психологічна традиція в 
роботі з конфліктом (11 

балів) 

Теми  

практ. 

занять  

1-2. Аналіз структури 

конфлікту (22 б.) 
3. Динаміка конфлікту (11 

балів) 
4. Формули конфлікту (11 

балів) 
 

5. Механізми виникнення 

конфліктів (11 балів) 
6. Фруструючі ситуації. (11 

балів) 
7. Конфліктні ситуації: 

причини, поведінка, 

потреби (11 балів) 
8. Подолання ВОК 

сучасними засобами 

психотерапії (11 балів) 

9-10. Тренінгове заняття: 

Конфліктна взаємодія (22 

бали) 
11. Аналіз кейсів «Сімейні 
конфлікти» (11 балів) 
12. Аналіз кейсів 

«Організаційні конфлікти» 
(11 балів) 

13.Управління 

організаційними 

конфліктами (11 балів) 
14-15.Переговорна практика 
у вирішенні конфліктів (22 

бали) 
16-17. Моделі переговорів 
(22 бали) 
 

18-19. Медіаторство як 

практика вирішення 

конфліктів (22 бали) 
20. Комунікативні навички 
медіатора (11 балів) 
21-22. Прийоми управління 

конфліктом (22 бали) 
  



Види  

поточ. 

конт. 
МКР 1 - 25 балів МКР 2 - 25 балів  МКР 3 - 25 балів 

 
МКР 4 - 25 балів 

 
МКР 5 - 25 балів 

Самост. Р 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 455 
Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 7,58 

Семест. 

контроль 
Екзамен – 40 балів 

 

 



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. Аллахвердова О.В. Медиация как социально-психологический феномен. – 

Джерело доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/mediatsiya-kak-sotsialno-

psihologicheskiy-fenomen 

3. Словник конфліктологічних термінів – Джерело доступу: 

https://pidruchniki.com/19030106/psihologiya/slovnik_terminiv_konfliktologiya  

4. Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения 

конфликтов. – СПб.: Речь, 2004. – 288с.  

5. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2014. – 520 с.   

6. Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія  переговорів: 

Підручник. - Рівне: Перспектива, 2008. - 240 с. 

7. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – Режим 

доступу: http://managementlib.ru/books/item/f00/s00/z0000010/index.shtml 

8. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. 

пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. – Джерело доступу: 

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/ps_17.pdf  

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 possibility 
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Когда иррациональный человек атакует, ваш первый инстинкт - ударить в ответ. 
Но это не сработает. Так что не считайте это атакой. Измените свое отношение, 
остановившись и сказав про себя: «Отличная возможность проявить 
самообладание». <...> Запомните: лишить вас самообладания - один из 
эффективнейших приемов в арсенале иррационального человека, и ваш отказ от 
потери равновесия - лучшая защита. 
Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-
delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston 
 

Осознайте, что безумное поведение не касается вас. 

Зато оно многое говорит о человеке, с которым вы 
имеете дело. Перестав воспринимать на свой счет его 
слова, вы лишите противника важного оружия. Вместе с 
тем используйте во время разговора нужные 
психологические инструменты, они удержат вас от того, 
чтобы впасть в безумие. Эти инструменты позволят вам 
избежать «захвата миндалины» – интенсивной 
эмоциональной реакции на внезапную угрозу. Этот 
термин, придуманный психологом Дэниелом Гоулманом, 
описывает состояние, когда миндалевидное тело - часть 
вашего мозга, отвечающая за формирование страха, - 
блокирует рациональное мышление. 
Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-
razgovarivat-s-mudakami-chto-delat-s-neadekvatnymi-i-
nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston 
 
 
Один из вариантов — сказать следующее: «Я вижу, что ты по-настоящему 
расстроен. Я не хочу обижать тебя еще сильнее, и мне важно полностью тебя 
понять. Поэтому скажи мне — что мне нужно в первую очередь сделать в далеком 
будущем? А что — в ближайшем? А что — прямо сейчас?» 
Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-
delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston 
 

... прежде чем открыть рот, убедитесь, что ваш 
собственный внутренний псих находится под контролем. 
 
Человек, поддавшийся страху, похож на белку в колесе. Его мысли бегают по 
кругу и с каждым оборотом всё больше и больше выходят из-под контроля. 

https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston
https://www.livelib.ru/book/1002066678/quotes-kak-razgovarivat-s-mudakami-chto-delat-s-neadekvatnymi-i-nevynosimymi-lyudmi-v-vashej-zhizni-mark-goulston
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(медыацыя пр. 22) Обовязковим має бути запитання про інтереси: 

Що для вас важливо в цій ситуації? Чому для вас це важливо? 

Ключовим є виявити потреби і цінності сторін конфлікту.  

Та шукати спільні інтереси. лише тоді - переходити до різного 
бачення проблеми і пошуку варіантів вирішення 

 

 

It's Beginning to Look a Lot Like 
Christmas 
Пісня, Джонні Метіс 

Текст пісні 
It's beginning to look a lot like Christmas 
Everywhere you go 
Take a look in the five and ten glistening once again 
With candy canes and silver lanes aglow 
It's beginning to look a lot like Christmas 
Toys in every store 
But the prettiest sight to see, is the holly that will be 
On your own front door 
A pair of hop-along boots and a pistol that shoots 
Is the wish of Barney and Ben 
Dolls that will talk and will go for a walk 
Is the hope of Janice and Jen 
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again 
It's beginning to look a lot like Christmas 
Everywhere you go 
There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well 
The sturdy kind that doesn't mind the snow 
It's beginning to look a lot like Christmas 
Soon the bells will start 
And the thing that will make them ring, is the carol that you sing 
Right within your heart 
It's beginning to look a lot like Christmas 
Soon the bells will start 
And the thing that will make them ring, is the carol that you sing 
Right within your heart 



It's beginning to look a lot like Christmas, Christmas, Christmas, 
Christmas, Christmas 
 

 

 

Queen - Too Much Love Will Kill You (Official 

Video) - YouTube 

 
https://www.youtube.com › watch 

Текст пісні 
I'm just the pieces of the man I used to be 

Too many bitter tears are raining down on me 

I'm far away from home 

And I've been facing this alone 

For much too long 

Oh, I feel like no-one ever told the truth to me 

About growing up and what a struggle it would be 

In my tangled state of mind 

I've been looking back to find 

Where I went wrong 

 

Too much love will kill you 

If you can't make up your mind 

Torn between the lover 

And the love you leave behind 

You're headed for disaster 

'Cause you never read the signs 

 

Too much love will kill you - every time 

I'm just the shadow of the man I used to be 

And it seems like there's no way out of this for me 

I used to bring you sunshine 

Now all I ever do is bring you down 

Oh, how would it be if you were standing in my shoes 

Can't you see that it's impossible to choose 

No there's no making sense of it 

Every way I go I'm bound to lose 

Oh yes 

 

Too much love will kill you 

Just as sure as none at all 

It'll drain the power that's in you 

Make you plead and scream and crawl 

And the pain will make you crazy 

You're the victim of your crime 

Too much love will kill you every time 

https://www.youtube.com/watch?v=ivbO3s1udic
https://www.youtube.com/watch?v=ivbO3s1udic
https://www.youtube.com/watch?v=ivbO3s1udic
https://www.youtube.com/watch?v=ivbO3s1udic


Yes, too much love will kill you 

It'll make your life a lie 

Yes, too much love will kill you 

And you won't understand why 

You'd give your life, you'd sell your soul 

But here it comes again 

Too much love will kill you 

In the end 

In the end 
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