
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних 

наук 

 

НАЛОМ 
 

Інститут соціальних наук ім. Алієва 
(назва навчального підрозділу) 

 

 

Кафедра психології 

 

Затверджую 

Директор навчального підрозділу 

 

_________________ І. П. Бідзюра  

 «____»____________ 2019 р. 

Схвалено на засіданні кафедри психології 

Протокол №  1 від «28» вересня 2019 р. 

 

Завідувач кафедри ____________ О. Л. Шопша  

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Практична психологія конфлікту 

 

 

спеціальності:                                 053 Психологія 

                                                            (шифр і назва спеціальності) 

 

освітній рівень:                          другий (магістерський) 

                                                              (назва освітнього рівня, ОКР) 

 

освітньої програми:                       053 Психологія 

                                                         (шифр і назва освітньої програми) 

 

спеціалізації:                                       Психологія 

   (за наявності)                                           (назва спеціалізації) 

 

 

 

 

Київ МАУП 2019 



Розробник (-и) робочої програми навчальної дисципліни: 

О. Л. Шопша, доцент, кандидат психологічних наук.  
 

 

Викладач: 

О. Л. Шопша, доцент, кандидат психологічних наук . 

 

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри психології 

Протокол від 28 вересня 2019 р. № 1 

 

Завідувач кафедри           ________________   О. Л. Шопша  
                     (підпис) 

 

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми  

(керівником освітньої програми 053 Психологія) ___.________. 2019 р. 
(назва освітньої програми)

 

Керівник освітньої програми __________________ А. Іванченко 
(підпис) 

 

Робочу програму перевірено ___.___. 20___ р. 

 

Заступник директора  __________________ Н. В. Грабовенко 
                                                                                  (підпис) 

 

 

Пролонговано:  

 
на 20___/20___ н.р. ___________ (________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 

      (підпис)                                 (ПІБ) 

на 20___/20___ н.р. ___________ (________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 
      (підпис)                              (ПІБ) 

на 20___/20___ н.р. ___________ (________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 
      (підпис)                     (ПІБ) 

на 20___/20___ н.р. ___________ (________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 
      (підпис)                      (ПІБ) 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

«Практична психологія конфлікту» 
курс 1 1 2 

семестр 2 2 3 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 2 4 

модульний контроль 3 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 
2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Практична психологія конфлікту» — засвоєння 

базових знань з актуальних питань конфліктів та побудови продуктивних людських 

взаємовідносин, формування навичок розв'язання конфліктів як професійно-

психологічних завдань.  

Основні вимоги до вивчення дисципліни «Практична психологія 

конфлікту» походять з фахових та психологічних вимог до професійної діяльності 

психолога, з одного боку, а з іншого — психологічних вимог до управління та 

посередництва в конфліктах та їх вирішенні. Слід зазначити, що дисципліна 

«Практична психологія конфлікту» охоплює не тільки основні питання курсу, а й 

сучасні питання проблемного характеру в прогнозуванні, перетворенні та 

вирішенні конфліктів спеціально підготовленими фахівцями в галузі психології 

конфліктів щодо вирішення прикладних питань конфліктології.  

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо:  

 психологічного визначення та характеристики різних видів та форм 

конфліктів;  

 методів прогнозування конфліктів;  

 фаз виникнення, ескалації та динаміки конфліктів;  

 основних складових конфліктів та засобів її визначення;  

 особистісних передумов та схильності особистості до ескалації конфліктів;  

 засобів регуляції та профілактики конфліктів;  

 конфліктогенів спілкування та їх ролі у виникненні та прогнозуванні 

конфліктогенності особистості;  

 психотехнологій вирішення конфліктів;  

Після вивчення курсу студенти будуть вміти:  

 проводити психологічний аналіз та кваліфікувати конфлікт;  



визначати та здійснювати психологічні заходи щодо психодіагностики та 

прогнозування конфліктів у групах, колективах та організаціях;  

 прогнозувати конфліктний «потенціал» особистості щодо ескалації 

конфліктів;  

 кваліфікувати конфліктну поведінку людей; вчасно регулювати 

конфліктні ситуації та управляти конфліктами в групах та колективах;  

 застосовувати індивідуально сприятливі психологічні прийоми 

регулювання конфліктів у групах та колективах (типу позитивного маніпулювання, 

відволікання та переключення уваги, зміни на позитивне мотивації працівника та 

ін.);  

 застосувати психологічні методи та техніки подолання та вирішення 

(вичерпування) конфліктів (типу посередництва, переговорів, картографії тощо). 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

 
Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми в процесі 

навчання й професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення наукових та прикладних досліджень на 

професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту та можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни й 

практичної значущості. 

2. Здатність розуміти та використовувати інноваційні технології в 

професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодиагностичну та іншу 

в залежності від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 

основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни«Практична психологія конфлікту» 

для денної форми навчання 
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Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні проблеми сучасної 

конфліктології 

Тема 1 Конфлікт: поняття і предмет вивчення. 2  6 У  

Тема 2 Методологія вивчення конфліктів. 2 2 5 У  

Змістовий модуль ІІ. Загальна теорія конфлікту 

Тема 3  Феноменологія і аналіз конфлікту 2  6 У 

ПК 

 

Тема 4 Структурні елементи конфлікту 2 2 5 У 

СР 

 

Змістовий модуль III. Конфлікти і особистість 

Тема 5 Психологічні механізми виникнення 

конфліктів 

2  6 У 

КР 

 

Тема 6 Внутрішньо особистісні конфлікти 3  6 У 

ПК 

 

Тема 7 Міжособистісні конфлікти 3 2 5 Т  

Змістовий модуль IV. Розв’язання, управління та попередження конфліктів 

Тема 8 Технологія раціональної поведінки в 

конфлікті 

3  6 У  

Тема 9 Переговорний процес з урегулювання 

конфліктів 

3 2 5 У  

Тема 10 Маніпулятивні технології в 

переговорному процесі та протидія їм 

3 2 5 У  

Тема 11 Стилі поведінки у вирішенні конфліктів 3 2 54 Т  

Змістовий модуль V. Психодіагностика та психотерапія конфліктних відносин. 

Тема 12 Психодіагностика конфліктних відносин 3 2 5 У  

Тема 13 Розв’язання та попередження сімейних 

конфліктів 

3 2 5 СР  

 Всього годин     90 34 16 70 залік  

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________



 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні проблеми сучасної 

конфліктології 

 

Тема 1 .Конфлікт: поняття і предмет вивчення. 

Уявлення про конфлікт і еволюція поняття. Конфлікт як предмет дослідження. 

Методи вивчення конфліктів. Сучасна концепція конфліктів. 

Конфліктологія як інтеграційна область наукових знань про конфлікти. Предмет і 

об’єкт сучасної конфліктології. Завдання конфліктології.  

Конфлікт як вид критичних ситуацій. Багатогранність конфлікту. Джерела, 

причини і функції конфліктів. 

Література [1–8]  

Тема 2. Методологія вивчення конфліктів.  

Еволюція поглядів на конфлікт. Методологія вивчення конфліктної взаємодії. 

Соціологічні та психологічні погляди на природу конфлікту. Теорія позитивного 

функціоналізму Т. Парсонса. Погляди К. Маркса на природу суспільних конфліктів. 

Погляди Г. Зіммеля на інтегративну функцію конфліктів у суспільстві. Соціологічний 

підхід М. Вебера як основа аналізу конфлікту. Функції соціального конфлікту Л. Козера. 

Теорія інституціалізації суспільства Р. Дарендорфа.  

Література [1–4; 9; 27]  

 

Змістовий модуль ІІ. Загальна теорія конфлікту 

 

Тема 3. Феноменологія і аналіз конфлікту 

Виникнення конфліктних відносин і ситуацій. Аналіз структурних елементів 

конфлікту. Особливості сприйняття конфліктної ситуації. Прояви і типологія конфліктів. 

Динаміка конфлікту: основні періоди розвитку і ескалації. Сторони динаміки конфлікту: 

емоційна, діяльнісна, комунікативна. Загальна схема розвитку конфлікту. Умови початку 

та завершення конфлікту. Фази розвитку конфлікту. Схема аналізу конфліктної ситуації. 

Види завершення конфліктів. Вирішення конфлікту на об’єктивному рівні. Часткове 

вирішення конфлікту на об’єктивному рівні. Вирішення конфлікту як зміна образу 

конфліктної ситуації. Вирішення конфлікту на суб’єктивному рівні. 

Література [1–4; 14; 17; 23–25; 32]  

 

Тема 4. Структурні елементи конфлікту 

Психологічна структура конфлікту: конфліктна ситуація, конфлікти та інцидент. 

Складові конфліктної ситуації: об’єкт конфлікту, сторони конфлікту, зовнішня і 

внутрішня позиції учасників конфлікту. Поняття про ініціатора конфлікту.  

Формули виникнення конфліктів (за Шейновим В. П): накопичення 

конфліктогенів, наявність конфліктної ситуації та приводу, накопичення конфліктних 

ситуації. 

Учасники, причини, дії, середовище та наслідки як елементи структури 

конфлікту. Об’єктивні та суб’єктивні елементи аналізу конфлікту. Основні та неосновні 

учасники конфлікту, їх соціальні та психологічні характеристики. Ранг опонентів та сила в 

конфлікті. Групи підтримки, організатори, пособники, підбурювачі та посередники, їх 

місце та роль у виникненні, розвитку та завершенні конфлікту. 

Причини виникнення конфлікту. Предмет та об’єкт конфлікту. Основні 

властивості об’єкту конфлікту: неділимість, доступність, ресурсність. Об’єктивні та 

суб’єктивні причини конфліктів. Мотиви, цілі та уявлення про ситуацію («теорема 

Томаса») учасників конфлікту. Картографія конфлікту. 



Література: [1–5; 14; 17; 20; 21;30] 

Змістовий модуль III. Конфлікти і особистість 

 

Тема 5. Психологічні механізми виникнення конфліктів 

Конфліктогени спілкування. Структурний аналіз особистості за Е. Берном і 

конфлікти. 

Поведінкові характеристики основних трансакцій. Алгоритм трансакційного 

аналізу. 

Батьківське програмування і конфлікт. 

Література: [1–5; 9; 14; 31] 

 

Тема 6. Внутрішньо особистісні конфлікти 

Поняття внутрішньо особистісного конфлікту. Особливості та види внутрішньо 

особистісних конфліктів: мотиваційні, когнітивні, рольові.  

Основні психологічні концепції внутрішньо особистісного конфлікту. Підхід З. 

Фрейда до внутрішньо особистісного конфлікту. Теорія комплексу неповноцінності А. 

Адлера. Вчення про екстраверсію та інтроверсію К. Г. Юнга. Теорія екзистенціальної 

дихотомії Е. Фромма та внутрішньо особистісний конфлікт. Теорія психосоціального 

розвитку Е. Еріксона. Класифікація внутрішньо особистісних конфліктів за К. Левіном. 

Типи внутрішньо особистісних конфліктів. Причини внутрішньо особистісного 

конфлікту. Форми прояву та способи вирішення внутрішньо особистісного конфлікту. 

Література: [1–5; 14; 20; 21; 27] 

 

Тема 7. Міжособистісні конфлікти 

Поняття міжособистісного конфлікту та його особливості. Причини та форми 

прояву міжособистісного конфлікту. Сфери виникнення міжособистісних конфліктів. 

Індивідуальна психологія А. Адлера і конфлікт. 

Особистісні передумови виникнення міжособистісного конфлікту. Типологія 

конфліктних особистостей. Конфліктогени спілкування.  

Мотиваційний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту М. Дойча і Г. 

Макклінтона. Когнітивний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту. Діяльнісний 

підхід до вивчення міжособистісного конфлікту. Організаційний підхід до вивчення 

міжособистісного конфлікту. 

 Література: [1–7; 14; 15; 18; 32] 

 

Змістовий модуль ІІІ. Розв’язання, управління та попередження конфліктів  

 

Тема 8. Технологія раціональної поведінки в конфлікті  

Раціонально-інтуїтивна техніка управління конфліктом за Дж. Г. Скоттом. Метод 

творчої візуалізації у вирішенні конфлікту. Метод мозкового штурму у вирішенні 

конфліктів. Технології раціональної поведінки в конфлікті.  

Література [1–5; 11; 15; 17; 18; 30; 33; 35; 36; 42]  

 

Тема 9. Переговорний процес з урегулювання конфліктів  

Зміст підготовки до переговорного процесу. Етапи переговорного процесу. 

Переговорні стилі в конфлікті. Медіація як ефективна технологія вирішення конфліктів. 

Стадії медіації. Правила, процедура, техники та стратегії медіації. Вимоги до 

професійного посередника – медіатора. 
Література [1–6; 11; 15; 17; 18; 31; 36; 42]  

 

 

 



 

Тема 10. Маніпулятивні технології в переговорному процесі та протидія їм  

Маніпулятивні технології у процесі переговорів. Види маніпуляцій у переговорах. 

Прості маніпуляції в переговорах. Складні маніпуляції в переговорах та ігри. Види 

маніпуляцій та очікувані реакції. Протидія маніпулятивній технології.  

Література [1–4; 11; 15; 17; 18; 31; 36; 40; 41]  

 

Тема 11. Стилі поведінки у вирішенні конфліктів  

Стратегії поведінки особистості в конфлікті за Томасом. Компроміс як стиль 

конфліктної поведінки. Ухиляння як стиль поведінки в конфлікті. Пристосування як стиль 

конфліктної поведінки. Співробітництво як стиль поведінки в конфлікті. Тактики 

конфліктної поведінки.  

Література [1–6; 10; 20; 22–25; 28; 29; 31; 32; 34; 35; 41]  

 

Змістовий модуль IV. Психодіагностика та психотерапія конфліктних 

відносин.  

 

Тема 12. Психодіагностика конфліктних відносин 

Методика діагностики провідного типу реагування (Кашапов М. М., Шалаєва       

Т. Г.). Методика К. Томаса «Діагностика схильності особистості до конфліктної 

поведінки» адаптація Н. В. Грішиної. Тест «Стиль рішення конфліктів» Стівен Ваймар. 

Схильність до конфліктів. Диференційно-аналітичний опитувальник (ДАО), Змістовний 

аналіз конфлікту (Н. Пезешкіан). Тест «Егостанів» Е. Берна. Тест «Особиста егограма» М. 

С. Барановської. Експрес-оцінка глибини конфлікту (А. М. Бандурка, С. І. Бочарова, Е. В. 

Земянська) 

Література [1–6; 27; 31; 34; 35; 38–42]  

 

Тема 13. Психотерапевтичні напрями конфліктних відносин 

Конфлікт як мистецтвознавчий феномен. Арт-терапія як метод психологічної 

корекції емоційно-особистісних проблем учасників конфлікту. Музико-терапія як метод 

психокорекції емоційних станів особистості у конфлікті. Бібліо-терапія як 

психотерапевтичний метод подолання конфліктів. Вигадування історій як метод 

переструктурування конфліктної ситуації. Казкотерапія як метод психологічного захисту 

та пошуку шляхів подолання конфлікту. Танцювальна терапія як метод психологічного 

захисту особистості в конфлікті. Проективний малюнок як метод психологічної 

діагностики та формування конфліктологічної компетентності учасників конфлікту. 

Психодрама як метод самопізнання й психологічної корекції негативних емоційних 

проявів у конфлікті. Лялько-терапія як метод психокорекції особистості в конфлікті  

Література [1–4; 27; 31; 35; 38–42]  

 

7. Плани семінарських (практичних) занять 

Семінарське заняття 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасної 

конфліктології 

1. Поняття про конфлікт. 

2. Предмет і об’єкт сучасної конфліктології. Завдання конфліктології. 

3. Конфлікт як вид критичних ситуацій. 

4. Джерела, причини і функції конфліктів. 

5. Методологія вивчення конфліктної взаємодії. 

6. Соціологічні та психологічні погляди на природу конфлікту. 

Література: [1–8, 9, 27] 
 



 

Семінарське заняття 2. Загальна теорія конфлікту 

1. Виникнення конфліктних відносин і ситуацій та аналіз структурних 

елементів конфлікту.  

2. Прояви, типологія і динаміка конфлікту 

3. Умови початку, фази розвитку конфлікту та завершення конфлікту. 

4. Вирішення конфлікту на об’єктивному та  суб’єктивному рівнях. 

5. Психологічна структура конфлікту. 

6. Формули виникнення конфліктів (за Шейновим В. П). 

Література: [1–4; 14; 17; 23–25; 32]  
 

Практичне заняття 1. 

Завдання 1. Визначте тип і причину конфлікту. 

Адміністрація інституту проводить експеримент: студенти оцінюють 

письмово своїх викладачів. Один із студентів оцінив викладача на «незадовільно». 

Результат стає відомим педагогу. Студент, який має «відмінно» з відповідного 

навчального курсу, починає отримувати погані оцінки і в кінцевому рахунку курс йому не 

зараховується. 

 

Завдання 2. Визначте особливості конфліктної ситуації та конфліктної взаємодії 

(інциденту) в наведеному конфлікті. 

Конфлікт виник між подружжям, коли чоловік почав вимагати, щоб дружина 

кинула роботу, зосередившись на домі та сім’ї. Дружина навіть не хотіла про це чути: 

на роботі її цінують, на її думку зважають. А вдома вона перетвориться на звичайну 

домогосподарку з обмеженим колом спілкування.  

Чоловік вважає, що все це дурниці, він добре заробляє і може утримувати сім’ю 

сам. Кожний наполягає на своєму. 

Література:[1–5; 14; 17; 20; 21;30] 

 

Семінарське заняття 3.Конфлікти і особистість 

1. Структурний аналіз особистості за Е. Берном і конфлікти. 

2. Поняття внутрішньо особистісного конфлікту. Особливості та види. 

3. Основні психологічні концепції внутрішньо особистісного конфлікту.  

4. Типи внутрішньо особистісних конфліктів. Причини, форми прояву та 

способи вирішення внутрішньо особистісного конфлікту. 

5. Поняття міжособистісного конфлікту, його особливості, причини та форми 

прояву міжособистісного конфлікту.  

Література: [1–7; 9; 18; 20; 27; 31; 32]   
 

Практичне заняття 2. Мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 

організаційний підходи до вивчення міжособистісного конфлікту. 
Завдання 1. Представнику якого підходу до психологічного вивчення конфлікту 

належить наступне висловлення? За якими ознаками це можна визначити?  

«Останні огляди емпіричних та експериментальних відкриттів однозначно 

з'ясували, що агресія та конфлікт не є самогенерованими інтрапсихічними подіями. Це 

стани відносин, що виникають внаслідок транзакцій між людьми у ситуаціях, коли 

переслідувані ними цілі підтримуються або блокуються. Відтак, адекватне розуміння 

етіології конфлікту та кооперації вимагають аналізу в межах точних рамок, чи 

контексту — ситуацій, в яких вони виникають».  
(Висловлення належить представнику ситуативного підходу до психологічного вивчення 

конфлікту - М.Шерифу (Див.: Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер. - 2000. - С. 56)) 

 

 



 

Завдання 2. Вставте пропущене слово. Обґрунтуйте своє рішення.  

На думку В. С. Агєєва, «.... мабуть, уперше звернули увагу на те, що 

безпосередньо спостережувані взаємодії суб'єктів у соціальній ситуації можуть бути 

зрозумілі та проінтерпретовані з погляду їхнього суб'єктивного відображення, тобто з 

погляду їхнього сприйняття, усвідомлення, рефлексії, оцінки тощо «взаємодіючим 

суб'єктом»».  
(Когнітивісти (Див,: Агеев B. C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. — М.: Издво МГУ , 1990. - с. 34). 

 

Завдання 3. Прихильником якого підходу до психологічного вивчення конфлікту 

є автор наступного висловлення? За якими ознаками це можна визначити?  

«Поведінку визначає не ситуація, яку можна описати «об'єктивно» або погоджену 

думку про яку висловлює декілька спостерігачів, а ситуація, як вона розкривається 

суб'єкту в його переживанні, як вона існує для нього» 
(Когнітивного. (Див,: Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. — М.: Педагогика, 1986, Т. 1-2. т. 

1, с. 22). 

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21; 27; 31; 32]  
 

Семінарське заняття 4. Розв’язання, управління та попередження 

конфліктів  

1. Технологія раціональної поведінки в конфлікті  

2. Переговорний процес з урегулювання конфліктів   

3. Маніпулятивні технології в переговорному процесі та протидія їм. 

4. Стилі поведінки у вирішенні конфліктів. 

Література: [1–5; 11; 15; 17; 18; 30; 33; 35; 36; 42] 
 

Практичне заняття 3. 
Студенти аналізують описи конфліктів за поданою схемою.  

1. Причина конфлікту. Чи усвідомлюють конфліктуючі сторони причину 

конфлікту? Чи потрібна допомога для виходу з конфлікту? Де знаходиться причина 

конфлікту? Чи зверталися конфліктуючі по допомогу?  

2. Мета конфліктуючих. У чому конкретно полягають цілі конфліктуючих? Чи 

всі однаково прагнуть цих цілей? Чи є спільна мета, яка могла б об'єднати зусилля 

конфліктуючих? Розбіжності сторін торкаються мети діяльності чи засобів її досягнення?  

3. Сфери зближення. З яких проблем конфліктуючі могли б виробити спільні 

погляди?  

4. Суб'єкти конфлікту. Хто є лідером? Як ставляться люди один до одного? Які 

особливості мовних і немовних чинників спілкування? Чи діють серед конфліктуючих 

загальноприйняті норми поведінки? 

5. Ціна конфлікту (витрати енергії, часу і сил; збитки, що наноситься недружніми 

діями іншої сторони; втрати, пов'язані з погіршенням загальної ситуації).  

6. Ціна виходу з конфлікту - це різниця між втратами, з якими пов'язаний цей 

вихід з конфлікту, і надбаннями, які дає цей вихід. 

 

Опис конфліктних ситуацій (за: Шейнов В. Г. Конфликты в нашей жизни и их 

разрешение. - Мн.: Амалфея, 1996. - С 171-184.) 

ДРАМА. У жінки заробіток набагато вищий, ніж у чоловіка. На цьому ґрунті 

часто виникають сварки, ініціатором яких є жінка, яка звинувачує чоловіка в 

неспроможності заробляти гроші. Сварки супроводжуються приниженнями та образами 

чоловіка. Справа може дійти до розлучення. 

ГАРЯЧІ ПОЧУТТЯ. Чоловік, повернувшись з відрядження о 5 годині ранку, 

вирішив не турбувати сім'ю та відкрив двері своїм ключем. У вітальні йому кинулися в очі 



чоловічий одяг і взуття, а в напіввідкриті двері напівтемної спальні він побачив на ліжку 

поруч з жінкою чоловіка. Він пішов на кухню, розігрів на плиті сковорідку, відкинув 

ковдру і приклав сковорідку до м'яких тканин сплячих. На нелюдський крик розбуджених 

таким чином людей у спальню вбігла... його жінка та пояснила, що це її сестра з 

чоловіком приїхали в гості. 

ПОКВИТАЛИСЬ. Чоловік приходить додому з роботи. В нього неприємності, він 

не в настрої. Жінка кричить йому з кухні, щоб він пішов у магазин по хліб. Він 

відмовляється, виникає сварка. 

 

Семінарське заняття 5. Психодіагностика конфліктних відносин. 

1. Методика діагностики провідного типу реагування (Кашапов М. М., 

Шалаєва Т. Г.).  

2. Методика К. Томаса «Діагностика схильності особистості до конфліктної 

поведінки» адаптація Н. В.Грішиної.  

3. Тест «Стиль рішення конфліктів» Стівен Ваймар.  

4. Диференційно-аналітичний опитувальник (ДАО),  

5. Змістовний аналіз конфлікту (Н. Пезешкіан).  

6. Тест «Егостанів» Е. Берна.  

7. Тест «Особиста егограма» М. С. Барановської. 

8. Експрес-оцінка глибини конфлікту (А. М. Бандурка, С. І. Бочарова, Е. В. 

Земянська) 

Література: [1–6; 27; 31; 34; 35; 38–42] 
 

Семінарське заняття 6. Психотерапія конфліктних відносин.  

1. Арт-терапія як метод психологічної корекції емоційно-особистісних 

проблем учасників конфлікту.  

2. Музико-терапія як метод психокорекції емоційних станів особистості у 

конфлікті.  

3. Бібліо-терапія як психотерапевтичний метод подолання конфліктів. 

4. Вигадування історій як метод переструктурування конфліктної ситуації.  

5. Казкотерапія як метод психологічного захисту та пошуку шляхів подолання 

конфлікту.  

6. Танцювальна терапія як метод психологічного захисту особистості в 

конфлікті.  

7. Проективний малюнок як метод психологічної діагностики та формування 

конфліктологічної компетентності учасників конфлікту.  

8. Психодрама як метод самопізнання й психологічної корекції негативних 

емоційних проявів у конфлікті.  

9. Лялькотерапія як метод психокорекції особистості в конфлікті  

Література: [1–4; 27; 31; 35; 38–42]  

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІІНДЗ 30 - - - - - - 

Всього - 66  64  64 

Максимальна кількість балів: 224 

224:100=2,24. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,24 = загальна кількість балів. 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота 1. (20 годин): 

Завдання 1. Скласти таблицю «Понятійна схема опису конфлікту» А. 

Анцупов   

Основні категоріальні 

групи опису конфлікту 

Пояснення 

І.  

ІІ.  

ІІІ  

ІV  

V  

VІ  

VІІ  

VІІІ  

ІХ  

Х  

ХІ  

Для того щоб оцінити характеристики конфлікту, що потрібно знати: 

1. По-перше: 

2. По друге: 

3. По третє 

 

Завдання 2. Скласти таблицю «Етапи вивчення конфліктів» В. А .Ядов:    

Етапи конфліктів 

(назва) 

Пояснення 

І.  

ІІ.  

ІІІ  

ІV  

V  

VІ  

VІІ  

VІІІ  

 

Самостійна робота 2. (30 годин) 

Завдання 1. Визначте правильну стратегію виходу з психологічної гри та 

вирішення конфліктної ситуації, перебуваючи спершу в ролі керівника, а потім — 

підлеглого. 

На нараді торгових агентів агент А розповідає, що постійно втрачає замовлення 

через те, що конкуренти почали виробляти нову продукцію та продавати її за 



заниженими цінами. Колеги діляться з ним своїм досвідом успішного конкурування 

кожний у своїй сфері й дають поради, але всі пропозиції А відкидає, знаходячи в них 

недоліки та стверджуючи, що в його сфері ці прийоми не спрацюють. Чим більше 

заперечує А, тим більше йому намагаються допомогти. Через деякий час керівник Б 

зауважує: «Я бачу, що ви не хочете нічого змінити, і в мене зовсім зникло бажання 

продовжувати це обговорення!». Настає тиша. 

Тактика 1 — для керівника, 2 — для підлеглого. 

 

Завдання 2. В організації виник конфлікт між керівником відділу та заступником 

директора. Предмет конфлікту – постійні зауваження з приводу роботи відділу. Керівник 

відділу вважає їх необґрунтованими. Ваші пропозиції щодо управління цим конфліктом. 

 

Завдання 3. Юридичний відділ організації не рекомендує відділу матеріально-

технічного постачання самостійно укладати певні угоди з високим рівнем ризику. Згодом 

виникають суперечності у зв’язку з організацією нового відділу маркетингу, працівники 

якого вважають неправильними (непрофесійними) критерії, що використовуються 

юридичним відділом для визначення ступеня ризику пропонованих угод. З посиленням 

спеціалізації підрозділів підприємств підвищуються можливості для самостійного 

формулювання цілей, використання спеціальних методів управління. Зробіть діагностику 

цього конфлікту. 

 

Завдання 4. На підприємстві «Зірочка» у відділ пакування надійшли додаткові 

етикетки для маркування. Однак жоден з працівників не домовився про те, хто має їх 

клеїти, і під час завершення зміни виник конфлікт між гр. К. Овсієнко та гр. В. Кулаченко 

з приводу того, хто мав наклеїти нове маркування. К. Овсієнко сказала, що вона не має 

виконувати такої дрібної роботи, оскільки працює в цьому відділі вже десять років, 

зазначивши, що це робота для «новачків», натякаючи про В. Кулаченко, яка працює у 

цьому відділі лише три місяці. Які стратегії виходу з конфлікту? 

 

Самостійна робота 3. (20 годин) 

Завдання 1. Розробити програму психокорекції для випадку:  

На консультацію прийшла жінка 43 роки. Переживає сильну 21 фрустрацію через 

обставини, що склалися в її житті. Її донька (23 роки) живе з приятелем (не одружені). 

Обидва студенти і самі себе матеріально не забезпечують. Ця ситуація призвела до 

серйозного конфлікту в сім’ї: чоловік клієнтки обурений поведінкою доньки, 

відмовляється їй допомагати і забороняє це робити дружині. Чоловіка клієнтки 

підтримують його батьки, що живуть в селі. Живе клієнтка зі своєю сім’єю разом з її 

батьками, які до зятя ставляться з упередженням, але звинувачують доньку, що 

«розпестила» онуку. Матеріальне становище сім’ї далеко не найкраще: часто 

доводиться відмовляти собі в необхідному.  

 

Завдання 2. Розробити програму психокорекції для випадку:  

На консультацію прийшов хлопець 19 років (студент, відмінник, староста групи). 

Має молодих батьків (їм по 35 років), але не знаходить з ними спільної мови, йому 

здається, що він їм не потрібен. Батьки не цікавляться його життям, інколи навіть 

докоряють, що він досі «сидить у них на шиї», хоча він грошей майже не бере, має роботу 

і на свої видатки заробляє. Хлопець любить батьків і ця ситуація для нього нестерпна. 

Батьки, на думку клієнта, люблять, піклуються і пестять лише його молодшу сестру (5 

років).  



 

Завдання 3. Розробити програму психокорекції для випадку:  

На консультацію прийшов чоловік 45 років, приватний підприємець, власник 

мережі парфумерних крамниць. Фірму він утворив разом з двома своїми друзями 7 років 

тому. Клієнт вважає себе ініціатором створення фірми. Спочатку все йшло добре: друзі 

розподілили обов’язки, довіряли один одному, бізнес активно розвивався. Клієнт 

намагався працювати якомога активніше, не рахувався з часом, вкладав всі свої кошти в 

розвиток справи. Останнім часом стосунки з друзями-партнерами стають все гіршими. 

Вони звинувачують клієнта у тому, що він узурпував владу у фірмі, одноосібно приймає 

рішення, не дослухається до їхньої думки. Клієнт вважає, що вони йому заздрять, що самі 

усунулися від керівництва бізнесом, не сприяють його розвиткові, забагато коштів 

витрачають на свої примхи та забаганки своїх домашніх. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Особливості конструювання формул конфліктів та інтерпретації структурних 

компонентів. 

2. Позитивні та негативні наслідки конфліктів. 

3. Особливості видів конфліктів та прогнозуючий аналіз ускладнень у вирішенні різних 

видів конфліктів. 

4. Основні види завершення конфліктів, їх позитивні та негативні наслідки. 

5. Прийоми спілкування, що сприяють зближенню та порозумінню. 

6. Психологічні причини використання конфліктогенів поведінки та спілкування. 

7. Психологічні особливості конфліктних типів поведінки. 

8. Опис стадій і методів раціонально-інтуїтивної моделі вирішення конфліктів. 

9. Психологічна готовність особистості до вирішення конфліктів з визначенням ознак і 

складових. 

10. Психологічна готовність груп до вирішення конфліктів з визначенням ознак і 

складових. 

11. Стилі поведінки в конфліктах та вибір адекватного стилю. 

12. Переговорний процес з визначенням основних складових і застосовуваних методів. 



13. Конфлікти та їх місце в житті людини. 

14. Професійна переорієнтація як форма вирішення внутрішньо особистого конфлікту. 

15. Внутрішній конфлікт особистості в кризовому суспільстві. 

16. Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів. 

17. Міжособистісний конфлікт: види та психологічні особливості. 

18. Психологічні техніки вирішення міжособистісних конфліктів. 

19. Вплив стилю керівництва на виникнення та подолання конфліктів. 

20. Внутрішньо особистісні конфлікти та їх роль і місце у становленні особистості. 

21. Невротичний конфлікт: види та психологічні особливості. 

22. Трудові конфлікти: види та особливості вирішення. 

23. Види та динаміка внутрішньо особистісних конфліктів. 

24. Психологічні особливості прогнозування і психопрофілактики міжособистісних 

конфліктів. 

25. Психологічні чинники спілкування, що призводять до конфліктів. 

26. Акцентуації поведінки особистості та конфліктні типи поведінки. 

27. Психодіагностика конфліктності особистості з метою професійного підбору кадрів. 

28. Стиль поведінки та особливості вибору адекватного стилю поведінки в конфліктах. 

29. Психологічні умови та особливості посередництва як способу вирішення конфліктів. 

30. Психологічні особливості та можливості картографії як ефективного методу 

вирішення конфліктів. 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

1. Поняття конфлікту. Еволюція поняття.  

2. Конфлікт як предмет дослідження.   

3. Методи вивчення конфліктів.   

4. Сучасна концепція конфліктів.  

5. Конфліктологія як інтеграційна область наукових знань про конфлікти.  

6. Конфлікт як вид критичних ситуацій.  

7. Багатогранність конфлікту.    

8. Джерела, причини та функції конфліктів. 

9. Еволюція поглядів на конфлікт.  

10. Методологія вивчення конфліктної взаємодії.  

11. Соціологічні та психологічні погляди на природу конфлікту.  

12. Теорія позитивного функціоналізму Т. Парсонса.  

13. Погляди К. Маркса на природу суспільних конфліктів.  

14. Погляди Г. Зіммеля на інтегративну функцію конфліктів у суспільстві. 

15. Соціологічний підхід М. Вебера як основа аналізу конфлікту.  

16. Функції соціального конфлікту Л. Козера.  

17. Теорія інституціалізації суспільства Р. Дарендорфа.  

18. Виникнення конфліктних відносин і ситуацій.  

19. Аналіз структурних елементів конфлікту.  

20. Особливості сприйняття конфліктної ситуації.  

21. Прояви і типологія конфліктів.  

22. Динаміка конфлікту: основні періоди розвитку і ескалації.  



23. Сторони динаміки конфлікту: емоційна, діяльнісна, комунікативна. 

24. Загальна схема розвитку конфлікту.  

25. Умови початку та завершення конфлікту.  

26. Фази розвитку конфлікту.  

27. Схема аналізу конфліктної ситуації.  

28. Види завершення конфліктів.  

29. Вирішення конфлікту на об’єктивному рівні.  

30. Часткове вирішення конфлікту на об’єктивному рівні.  

31. Вирішення конфлікту як зміна образу конфліктної ситуації.  

32. Вирішення конфлікту на суб’єктивному рівні 

33. Психологічна структура конфлікту: конфліктна ситуація, конфлікти та інцидент.  

34. Складові конфліктної ситуації: об’єкт конфлікту, сторони конфлікту, зовнішня і 

внутрішня позиції учасників конфлікту.  

35. Поняття про ініціатора конфлікту.  

36. Формули виникнення конфліктів (за Шейновим В. П): накопичення конфліктогенів, 

наявність конфліктної ситуації та приводу, накопичення конфліктних ситуації. 

37. Учасники, причини, дії, середовище та наслідки як елементи структури конфлікту.  

38. Об’єктивні та суб’єктивні елементи аналізу конфлікту.  

39. Основні та неосновні учасники конфлікту, їх соціальні та психологічні 

характеристики.  

40. Ранг опонентів та сила в конфлікті.  

41. Групи підтримки, організатори, пособники, підбурювачі та посередники, їх місце та 

роль у виникненні, розвитку та завершенні конфлікту. 

42. Причини виникнення конфлікту. Предмет та об’єкт конфлікту.  

43. Основні властивості об’єкту конфлікту: неділимість, доступність, ресурсність.  

44. Об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів.  

45. Мотиви, цілі та уявлення про ситуацію учасників конфлікту. Картографія 

конфлікту. 

46. Конфліктогени спілкування. 

47. Структурний аналіз особистості за Е. Берном і конфлікти. 

48. Поведінкові характеристики основних трансакцій. 

49. Алгоритм трансакційного аналізу. 

50. Батьківське програмування і конфлікт. 

51. Поняття внутрішньо особистісного конфлікту.  

52. Особливості і види внутрішньо особистісних конфліктів: мотиваційні, когнітивні, 

рольові.  

53. Основні психологічні концепції внутрішньо особистісного конфлікту. 

54. Підхід З. Фрейда до внутрішньо особистісного конфлікту.  

55. Теорія комплексу неповноцінності А. Адлера.  

56. Вчення про екстраверсію та інтроверсію К. Г. Юнга.  

57. Теорія екзистенціальної дихотомії Е. Фромма та внутрішньо особистісний 

конфлікт.  

58. Теорія психосоціального розвитку Е. Еріксона.  

59. Класифікація внутрішньо особистісних конфліктів за К. Левіном. 

60. Типи та причини внутрішньо особистісних конфліктів.  

61. Форми прояву та способи вирішення внутрішньо особистісного конфлікту. 



62. Поняття міжособистісного конфлікту та його особливості.  

63. Причини та форми прояву міжособистісного конфлікту.  

64. Сфери виникнення міжособистісних конфліктів. 

65. Індивідуальна психологія А. Адлера і конфлікт. 

66. Особистісні передумови виникнення міжособистісного конфлікту. 

67. Типологія конфліктних особистостей.  

68. Конфліктогени спілкування.  

69. Мотиваційний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту М. Дойча і Г. 

Макклінтона.  

70. Когнітивний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту. 

71. Діяльнісний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту. 

72. Організаційний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту. 

73. Раціонально-інтуїтивна техніка управління конфліктом за Дж. Г. Скоттом.  

74. Метод творчої візуалізації у вирішенні конфлікту.  

75. Метод мозкового штурму у вирішенні конфліктів.  

76. Технології раціональної поведінки в конфлікті.  

77. Зміст підготовки до переговорного процесу та його етапи.  

78. Медіація як ефективна технологія вирішення конфліктів.  

79. Стадії, правила, процедура, техники та стратегії медіації.  

80. Вимоги до професійного посередника – медіатора. 

81. Маніпулятивні технології у процесі переговорів.  

82. Види маніпуляцій у переговорах.  

83. Прості та складні маніпуляції в переговорах та ігри.  

84. Види маніпуляцій та очікувані реакції.  

85. Протидія маніпулятивній технології.  

86. Стратегії поведінки особистості в конфлікті за Томасом.  

87. Компроміс як стиль конфліктної поведінки.  

88. Психотерапевтичні засоби при роботі з конфліктами 

89. Методи діагностики конфліктних відносин. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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