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І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Практична психологія конфлікту– вибіркова 

дисципліна циклу професійної підготовки  

 

Навчальна дисципліна «Практична психологія конфлікту» належить до вибіркових 

дисциплін циклу професійної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньо-

професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – магістр. 

Вивчення дисципліни «Практична психологія конфлікту» сприятиме практичній 

підготовці психологів з надання ними психологічної допомоги окремим людям, організаціям, 

установам у вирішенні різноманітних проблем життєдіяльності в складних економічних та 

соціально-психологічних умовах, конфліктних ситуаціях. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Ідеальна модель конфліктної взаємодії, її теорія, основою якої виступає понятійний 

апарат з центральною ланкою – категорією конфлікту. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Сформувати у студентів цілісну систему знань про природу конфліктів, причини їх 

виникнення, способи управління конфліктними ситуаціями й методах подолання конфліктів. 

 

Основні завдання 

Теоретична і практична підготовка майбутніх спеціалістів з питань:  

- розуміння конфліктної ситуації і конфлікту;  

- природа конфлікту на підприємстві;  

- управління конфліктною ситуацією;  

- аналізу конфліктів і вироблення методів їх подолання;  

- організаційних змін внутрішньої структури підприємства;  

- профілактики міжособових конфліктів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вибіркова навчальна дисципліна «Практична психологія конфлікту» пов'язана з 

курсами «Соціальні та політичні конфлікти», «Психологія організацій», «Психологія 

розвитку та вікова психологія». 

 

Вимоги до знань і умінь 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Вивчення навчальної дисципліни «Практична психологія конфлікту» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен: 

а) знати 

- розвиток засад конфліктології за всю історію людства;  

- закономірності, функції, принципи та методи конфліктології;  

- зміст елементів, що складають конфлікт; 

- основи спілкування з важкими людьми;  

- теорію, щодо профілактики конфліктів;  

- теоретичні основи виникнення та профілактики стресів;  

- принципи побудови безконфліктній структури персоналу підприємства. 

б) вміти 

- проводити діагностику конфлікту та конфліктній ситуації на підприємстві;  

- вірно обирати стилі поведінки під час конфліктів;  

- здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік; 



 

 

- розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам в 

складних життєвих ситуаціях; 

- застосовувати законодавчу базу, щодо подолання та профілактики конфліктів. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити 

Форми контролю: поточний контроль, залік. 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Практична психологія конфлікту» –

вибіркова дисципліна професійної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, 

таблиць, розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 6 4 2 114 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

 Залік 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Курс__2 ___ Семестр____3__ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі_____120__ 

 

Теми 

лек 

ції 

(Л) 

семі 

нар. 

зан. 

(СЗ) 

прак.

лаб. 

зан. 

(ПЗ 

ЛЗ) 

інд.-

конс 

роб. 

(ІКР 

сам. 

роб. 

студ.(

СРС) 

фор 

ма 

конт 

ролю 

при 

міт

ка 

 Змістовий модуль І. Дослідження конфлікту як наукового явища 

1. Предмет та завдання конфліктології     6 СР  

2. Динаміка конфлікту     8 СР,У  

3. Види конфліктів: функції, складові     8 ПК,СР  

4. Причини та механізми виникнення 

конфліктів 

2    8 У, СР  

 Змістовий модуль ІІ. Вивчення поняття конфлікту 

5. Конфлікт в суспільстві у різних сферах 

взаємодії людей 

    8 У,СР  

6. Етапи і фази конфлікту     8 СР  

7. Трансактний аналіз конфлікту     8 Т,СР  

8. Методи аналізу конфлікту     6 У, СР  

9. Моделі аналізу конфлікту 2    6 СР,КР  

 Змістовий модуль ІІІ. Способи запобігання та розв’язання конфліктів 



 

 

10.  Конфлікт – як один із способів 

взаємодії  

    6 СР,У  

11. Методи та форми управління 

конфліктом 

    8 СР, 

ПК 

 

12. Конструктивне розв’язання конфліктів     6 СР,У  

13. Переговори як універсальний метод 

розв’язання конфліктів 

    8 СР, Т  

14. Основи запобігання та вирішення 

конфліктів 

 2   6 СР, 

КР 

 

 Змістовий модуль IV. Психологічна практика у складних життєвих ситуаціях 

15. Кризове психологічне консультування      6 СР,У  

16. Психологічна практика в конфліктних 

ситуаціях 

    8 СР,Т  

 Всього 4 2   11

4 

  

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль І. Дослідження конфлікту як наукового явища 

 

Тема 1. Предмет та завдання конфліктології 

 

Конфліктологія як галузь психологічних знань та як навчальна дисципліна. Предмет 

кофліктології. Методологічні основи і становлення логічного осередку конфліктології. 

Зв’язок науки конфліктології з іншими дисциплінами 

 

Тема 2. Динаміка конфлікту 

 

Основні періоди й етапи розвитку конфлікту. Динаміка різних видів конфлікту 

 

Тема 3. Види конфліктів: функції, складові 

 

Типологія конфлікту. Міжнародні конфлікти. Конфлікти в державно-правовій сфері, 

адміністративно-правові конфлікти. Конфлікти в цивільно-правовій та господарсько-

правовій сферах. Кримінальні та кримінально-процесуальні конфлікти. Трудові конфлікти. 

Сімейні конфлікти 

 

Тема 4. Причини та механізми виникнення конфліктів 

 

Причини виникнення конфліктів. Механізми та функції конфліктів 

 

Змістовий модуль ІІ. Вивчення поняття конфлікту 

 

Тема 5. Конфлікт в суспільстві у різних сферах взаємодії людей 

 

Внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти. Конфлікт в суспільстві у різних 

сферах взаємодії людей 

 

Тема 6. Етапи і фази конфлікту 

 

Основні етапи конфлікту. Фази протікання конфлікту 

 

Тема 7. Трансактний аналіз конфлікту 

 

Основні положення теорії трансактного аналізу. Поведінкові характеристики 

основних трансакцій 

 

Тема 8. Методи аналізу конфлікту 

 

Методи діагностики та аналізу конфлікту. Аналіз та експертиза конфлікту 

 

Тема 9. Моделі аналізу конфлікту 

 

Універсальна авторська схема понятійного опису конфлікту. Аналіз конфлікту за його 

структурою. Діагностика конфлікту за його елементами. Аналіз конфлікту за фазами його 

перебігу. Картографія конфлікту. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Способи запобігання та розв’язання конфліктів 

 



 

 

Тема 10. Конфлікт – як один із способів взаємодії 

 

Моделювання конфліктної ситуації. Аналіз конфліктної ситуації 

 

Тема 11. Методи та форми управління конфліктом 

 

Конфлікти у суспільстві у різних сферах взаємодії людей. Прогнозування і 

профілактика конфліктів 

 

Тема 12. Конструктивне розв’язання конфліктів 

 

Умови і фактори розв’язання конфліктів. Логіка, стратегія і способи розв’язання 

конфліктів 

 

Тема 13. Переговори як універсальний метод розв’язання конфліктів 

 

Переговорний процес як спосіб розв’язання конфліктів. Етапи проведення 

переговорів.  

 

Тема 14. Основи запобігання та вирішення конфліктів 

 

Основи запобігання й профілактики конфліктів. Умови та фактори розв’язання 

конфліктів. 

 

Змістовий модуль IV. Психологічна практика у складних життєвих ситуаціях 

 

Тема 15. Кризове психологічне консультування 

 

Кризове психологічне консультування як галузь практичної психології. Історія 

виникнення кризового психологічного консультування. Підготовка кризових консультантів. 

Стратегії кризового консультування. Життєва криза та можливості її опанування. 

 

Тема 16. Психологічна практика в конфліктних ситуаціях 

 

Фахові особливості майстерності психолога в конфліктних ситуаціях. Рівні 

розв’язання конфліктів. Очікування клієнта в консультативній практиці. Алгоритм роботи 

психолога в ситуації розв’язання міжособистісних конфліктів. Когнітивна та емпатійна 

позиції вирішення конфліктних ситуацій. Етика діяльності психолога з врегулювання 

міжособистісних конфліктів. 

 

 

 

 

  



 

 

IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1: Причини та механізми виникнення конфліктів 

 

Мета лекції – виявити та теоретично дослідити причини та механізми виникнення 

конфліктів 

 

План лекції: 

1. Причини виникнення конфліктів.  

2. Механізми та функції конфліктів 

 

Опорні поняття: конфлікти, причини виникнення конфліктів, механізми конфліктів, 

функції конфлікту. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Тема 2: Моделі аналізу конфлікту 

 

Мета лекції – вивчити сутність моделей аналізу конфлікту 

 

План лекції: 

1. Універсальна авторська схема понятійного опису конфлікту.  

2. Аналіз конфлікту за його структурою.  

3. Діагностика конфлікту за його елементами.  

4. Аналіз конфлікту за фазами його перебігу.  

5. Картографія конфлікту. 

 

Опорні поняття: конфлікти, опис конфлікту, аналіз конфлікту, діагностика 

конфлікту, картографія конфлікту 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

 

 



 

 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Заняття 1. Тема: Основи запобігання та вирішення конфліктів 

1. Основи запобігання й профілактики конфліктів. 

2. Умови та фактори розв’язання конфліктів. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

  



 

 

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Частина курсу «Практична психологія конфлікту» виноситься на самостійне 

вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння 

студентів самостійно мислити та застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, 

окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позаурочний 

час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються у окремому зошиті і перевіряються під час семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання. 

За бажанням студент може підготувати реферат на одну із запропонованих тем. 

 

Тема 1: Предмет та завдання конфліктології 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Завдання та роль конфліктології 

2. Місце конфліктології у системі психологічної науки. 

Контрольні питання: 

1. Визначте роль та завдання конфліктології 

2. Яке місце посідає конфлікологія у системі знань? 

 

Тема 2: Динаміка конфлікту 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Основні періоди й етапи розвитку конфлікту.  

2. Динаміка різних видів конфлікту 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні періоди й етапи розвитку конфлікту 

2. Яка специфіка динаміки конфліктів? 

 

Тема 3. Види конфліктів: функції, складові 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Типологія конфлікту.  

2. Міжнародні конфлікти.  

3. Трудові конфлікти 

4. Сімейні конфлікти 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте типологію конфліктів 

2. В чому суть сімейних конфліктів? 

 

Тема 4. Причини та механізми виникнення конфліктів 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Причини виникнення конфліктів.  

2. Механізми та функції конфліктів 

Контрольні питання: 

1. Які існують причини виникнення конфліктів? 

2. Назвіть функції конфліктів. 

 

Тема 5. Конфлікт в суспільстві у різних сферах взаємодії людей 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти.  

2. Конфлікт в суспільстві у різних сферах взаємодії людей 

Контрольні питання: 



 

 

1. Дайте характеристику внутрішньо особистісним конфліктам 

2. В чому проявляється конфлікт у різних сферах взаємодії людей? 

 

Тема 6. Етапи і фази конфлікту 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Основні етапи конфлікту.  

2. Фази протікання конфлікту 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні етапи конфлікту 

2. Які є фази протікання конфлікту? 

 

Тема 7. Трансактний аналіз конфлікту 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Основні положення теорії трансактного аналізу.  

2. Поведінкові характеристики основних трансакцій 

Контрольні питання: 

1. Окресліть основні положення теорії трансактного аналізу.  

 

Тема 8. Методи аналізу конфлікту 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Методи діагностики та аналізу конфлікту.  

2. Аналіз та експертиза конфлікту 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні методи аналізу конфлікту 

2. В чому полягає експертиза конфлікту? 

 

Тема 9. Моделі аналізу конфлікту 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Універсальна авторська схема понятійного опису конфлікту.  

2. Аналіз конфлікту за його структурою.  

3. Картографія конфлікту. 

Контрольні питання: 

1. Опишіть універсальну авторську схему понятійного опису конфлікту.  

2. В чому полягає аналіз конфлікту за його структурою.  

 

Тема 10. Конфлікт – як один із способів взаємодії 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Моделювання конфліктної ситуації.  

2. Аналіз конфліктної ситуації 

Контрольні питання: 

1. В чому суть моделювання конфліктної ситуації?  

2. Дайте визначення конфліктної ситуації 

 

Тема 11. Методи та форми управління конфліктом 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Конфлікти у суспільстві у різних сферах взаємодії людей.  

2. Прогнозування і профілактика конфліктів 

Контрольні питання: 

1. В чому полягають конфлікти у суспільстві у різних сферах взаємодії людей.  

2. Яка роль прогнозування і профілактики конфліктів 

 

Тема 12. Конструктивне розв’язання конфліктів 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 



 

 

1. Умови і фактори розв’язання конфліктів.  

2. Логіка, стратегія і способи розв’язання конфліктів 

Контрольні питання: 

1. Які ви знаєте умови та фактори розв’язання конфліктів?  

2. Назвіть способи розв’язання конфліктів 

 

Тема 13. Переговори як універсальний метод розв’язання конфліктів 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Переговорний процес як спосіб розв’язання конфліктів.  

2. Етапи проведення переговорів.  

Контрольні питання: 

1. Які основні фактори успішного переговорного процесу? 

2. Назвіть етап проведення переговорів 

 

Тема 14. Основи запобігання та вирішення конфліктів 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Основи запобігання й профілактики конфліктів.  

2. Умови та фактори розв’язання конфліктів. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні чинники запобігання та профілактики конфліктів 

2. Які є умови та фактори вирішення конфліктів? 

 

Тема 15. Кризове психологічне консультування 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Кризове психологічне консультування як галузь практичної психології.  

2. Підготовка кризових консультантів.  

3. Стратегії кризового консультування. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні критерії при підготовці кризових консультантів 

2. Які існують стратегії кризового консультування? 

 

Тема 16. Психологічна практика в конфліктних ситуаціях 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Фахові особливості майстерності психолога в конфліктних ситуаціях.  

2. Алгоритм роботи психолога в ситуації розв’язання міжособистісних конфліктів. 

3. Когнітивна та емпатійна позиції вирішення конфліктних ситуацій.  

4. Етика діяльності психолога з врегулювання міжособистісних конфліктів. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні фахові особливості майстерності психолога в конфліктних 

ситуаціях 

2. Окресліть алгоритм роботи психолога в ситуації розв’язання міжособистісних 

конфліктів 

3. В чому полягає етична складова діяльності психолога з врегулювання 

міжособистісних конфліктів? 

  



 

 

VII. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи 

викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для 

виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-

діяльнісного підходу. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації 

студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі.  

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі 

студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною 

індивідуалізацією та урахуванням його психологічних особливостей і академічної 

успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця. 

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в навчанні, 

яка полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в обсягах і 

характері викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні більш детальні 

роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш детальний контроль 

їхньої роботи. Що стосується більш підготовлених студентів, це має бути робота, спрямована 

на створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.  

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в 

процесі навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, продуктивний, 

творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять та 

консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої 

підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття 

проводяться у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, 

перевірки виконання завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також 

написання рефератів.  

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення 

певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може 

бути індивідуальною або проводитись для групи чи потоку студентів, залежно від того, чи 

викладач консультує студентів з питань пов’язаних з виконанням індивідуальних завдань чи 

з теоретичних питань навчальної дисципліни. Проведення викладачем консультацій 

фіксується у спеціальному журналі, що знаходиться на кафедрі. 

 

 

VIIІ. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

З метою активізації процесу навчання передбачено застосування прямих (лекції, 

семінарські заняття) та непрямих методів навчання. Передбачено застосування проблемних 

лекцій, дискусій, написання індивідуальних завдань, що носять дослідницький характер, 

розв’язання тестів, складання термінологічних кросвордів, написання психологічних 

диктантів.  

 

  



 

 

IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Практика 

індивідуальних психологічних консультацій» повинна стимулювати студентів наполегливо і 

систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навики самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навики самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту) 

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання реферату, 

виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Робота на 

семінарському занятті 

35 1 5 1  5 1  5  2 10 2  10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

15 1  1 5 1  1 5 1 5 

Залік 25           

Разом   10  15  10  25  25 

Максимальна кількість 

балів: 

100           

 

 

 

  



 

 

Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

1. Поняття про юридичні конфлікти. Еволюція поняття.  

2. Погляди на конфлікти в сучасній конфліктології.  

3. Методологія вивчення конфліктної взаємодії.  

4. Зовнішні та внутрішні умови виникнення конфліктів.  

5. Позитивні функції конфліктів.  

6. Негативні функції конфліктів.  

7. Конструктивний конфлікт.  

8. Деструктивний конфлікт.  

9. Методи конфліктології.  

10. Класифікація конфліктів.  

11. Типологія конфліктів.  

12. Формула конфлікту.  

13. Структурні елементи конфлікту.  

14. Аналіз структурних елементів конфлікту.  

15. Типи внутрішньоособистісних конфліктів.  

16. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісного конфлікту.  

17. Причини внутрішньоособистісного конфлікту.  

18. Форми прояву та способи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту.  

19. Причини та форми прояву міжособистісного конфлікту.  

20. Інформаційні причини виникнення міжособистісного конфлікту.  

21. Поведінкові причини виникнення міжособистісних конфліктів.  

22. Причини міжособистісних конфліктів в організаціях.  

23. Причини міжособистісних конфліктів в сім’ї.  

24. Особистісні передумови виникнення міжособистісного конфлікту.  

25. Типологія конфліктних особистостей.  

26. Фази динаміки конфлікту.  

27. Стилі поведінки в конфліктній ситуації.  

28. Образи конфліктної ситуації.  

29. Аналіз конфліктної ситуації.  

30. Картографія конфлікту.  

31. Суб’єкти конфліктної взаємодії.  

32. Посередництво в конфлікті.  

33. Динаміка відносин у міжособистісному конфлікті.  

34. Прагматичні порушення відносин у конфлікті.  

35. Легітимні порушення в конфлікті.  

36. Комунікативні порушення в конфлікті.  

37. Порушення спілкування в латентній фазі конфлікту.  

38. Порушення спілкування в демонстративній фазі конфлікту.  

39. Порушення спілкування в агресивній фазі конфлікту.  

40. Порушення спілкування в батальній фазі конфлікту.  

41. Організаційний аспект управління конфліктом.  

42. Технології управління конфліктом.  

43. Переговорний процес з урегулювання конфліктів.  

44. Зміст підготовки до переговорного процесу.  

48. Зміст психологічної підготовки до переговорів по урегулюванню конфліктів.  

49. Етапи переговорного процесу.  

50. Маніпулятивні технології у процесі переговорів.  

51. Види маніпуляцій у переговорах.  

52. Прості та складні маніпуляції в переговорах.  

53. Протидія маніпулятивним технологіям.  

54. Технологія зміни образу конфлікту.  



 

 

55. Конфлікти та трансактний аналіз.  

56. Технологія вирішення конфліктної взаємодії з використанням трансактного аналізу.  

57. Конфліктогени спілкування.  

59. Мотиваційний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту.  

60. Когнітивний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту.  

61. Діяльнісний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту.  

62. Організаційний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту.  

63. Особливості вирішення конфліктів.  

64. Вибір адекватного стилю поведінки в конфлікті.  

65. Метод творчої візуалізації у вирішенні конфлікту.  

66. Тактики конфліктної поведінки.  

67. Переговорні стилі поведінки в конфлікті.  

68. Вибір стратегії поведінки в конфлікті.  

69. Конфлікти та критичні ситуації.  

70. Міжособистісна перцепція та вирішення конфліктів.  

71. Схема аналізу конфліктної ситуації.  

 

Теми 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 і порозумінню.  

6. Психологічні причини використання конфліктогенів поведінки і 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. Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів.  

15. Міжособистісний конфлікт: види і психологічні особливості.  

16. Психологічні техніки вирішення міжособистісних конфліктів.  

17. Вплив стилю керівництва на виникнення і подолання конфліктів.  

18. Внутрішньоособистісні конфлікти та їх роль і місце у становленні особистості.  

19. Невротичний конфлікт: види і психологічні особливості.  

20. Трудові конфлікти: види та особливості вирішення.  

21. Види та динаміка внутрішньоособистісних конфліктів.  

22. Психологічні особливості прогнозування і психопрофілактики міжособистіс-них 

конфліктів.  

23. Психологічні чинники спілкування, що призводять до конфліктів.  

24. Акцентуації поведінки особистості та конфліктні типи поведінки.  

25. Психодіагностика конфліктності особистості з метою професійного підбору кадрів.  

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

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

28. Психологічні особливості та можливості картографії як ефективного методу вирішення 

конфліктів.  

29. Психологічні особливості педагогічних конфліктів та способів їх подолання.  

  



 

 

X. СПИСОК РЕКОНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Основна  

1. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учеб. 

пособие. — СПб.: Питер, 2006. — 288 с.  

2. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2005. — 464 с.  

3. Начаєв В. М. Конфліктологія. Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 198 с.  

4. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. — К.: МАУП, 2000. — 

256 с.  

5. Пірен М. І. Кофліктологія. — К.: МАУП, 2005. — 360 с.  

 

Додаткова  

6. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 552 с.  

7. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. — Харьков: 

Фортуна-Пресс, 1997. — 356 с.  

8. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. — СПб., 1997.  

9. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — СПб.: Лениздат, 

1992. — 400 с.  

10. Василюк Ф. В. Психология переживания. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 78 с.  

11. Ващенко І. В. Конфлікти: Сучасний план, проблеми та напрямки їх вирішення в органах 

внутрішніх справ. — Х.: ОВС, 2002. — 256 с.  

12. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — СПб.: Питер, 2001. — 400 с.  

13. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. — М., 1995. — 183 с.  

14. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990. — 336 с.  

15. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. — К.: Наук. 

думка, 1996. — 190 с.  

16. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально- психологічний аспект). 

— К.: МАУП, 2000. — 286 с.  

17. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. — К.: МАУП, 1996. — 176с.  

18. Конфлікти у сумісній діяльності / Г. В. Ложкін, С. В. Сьомін, Т. В. Петровська, О. О. 

Кисельова. — К.: Сфера, 1997. — 96 с.  

19. Конфликтология: Учебник / Под ред. А. С. Кармина. — СПб.: Лань, 1999. — 442 с.  

20. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. — М.: 

Стрингер, 1992. — 212 с.  

21. Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. — СПб.: Питер, 1997. — 148 с. 22. Ложкін Г. 

В., Юрковський Е., Моначін І. Практикум з конфліктології. — Тернопіль: Воля, 2005. — 

168с.  

23. Ложкін Г. В., Коць М. О., Петровська Т. В., Зубкова І. Ю. Технології розвязання 

конфліктів.  

24. Обозов Н. Н. Психология конфликта и способы его разрешения. — Л.: Центр прикладн. 

психологии, 1991. — 46 с.  

25. Субботина Л. Ю. Конфликты — Ярославль: Академия развития., 2006. — 128 с.  

26. Пірен М. Конфлікти і управлінські ролі: соціопсихологічний аналіз. — К.: Вид-во УАДУ. 

2000. — 200 с.  

27. Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. — Минск: Харвест, 

2003. — 624 с.  

28. Рубін Дж., Пруйт Д., Сунг Хе Ким. Социальный конфликт. - СПб.: прайм-еврознак, 2003. 

— 352 с.  

29. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. — М., 1991. — 

126 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. https://pidruchniki.com/1584072037180/psihologiya/psihologiya 

https://pidruchniki.com/1584072037180/psihologiya/psihologiya


 

 

2. https://subject.com.ua/pdf/25.html 

Психологічні журнали та періодика 

1. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. 

Г.С.Костюка 

2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

«Психологія» 

3. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки 

4. Вісник Харківського національного університету Серія: Психологія 

5. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби 

України. Серія: педагогічні та психологічні науки 

6. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія 

психологічна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://subject.com.ua/pdf/25.html


 

 

ХІ. ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ Дата та номер 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Позиція 

робочої 

програм

и 

Нова редакція Підпис 

завідувач

а 

кафедри 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


	2019/2020 навчальний рік

