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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

кредита ECTS 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки»  

  

 

Нормативна 

 

Спеціальність 053 - 

«Психологія» 

Модулів – 3 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

-180 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 68 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

22 год.  

Семінарські  

24 год.  

Самостійна робота 

 134 год. . 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 46:134 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета та завдання курсу: озброїти магистрів-психологів теоретичними знаннями 

щодо: природи, причин та механізмів появи конфліктів; причин і особливостей 

розгортання (функціонування) конфліктів, поведінки людей, інших суб’єктів у 

конфліктах. 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 
Викладання курсу «Конфліктологія» передбачає взаємозв’язок з такими навчальними 

дисциплінами як «Психологія конфлікту», «Соціальна конфліктологія», «Юридична 

конфліктологія». 

Види занять з дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. 

 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Конфліктологія» студенти 

набувають набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності.  

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати наукові та практичні 

проблеми у сфері психології, застосувати психологічні знання та уміння в процесі 

навчання, оволодіння основами професії. 

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння предметної області та специфіки 

професійної діяльності психолога; навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Спеціальні компетентності: уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність 

до професійної мобільності; навички міжособистісного спілкування та роботи в команді 

у процесі професійної діяльності;здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження здатність усвідомлювати межі своєї 

компетентності та дотримуватися норм професійної етики. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

– предмет, об’єкт, закономірності, методи, принципи та функції конфліктології; 

– зміст елементів, що складають конфлікт, його масштаб і межі;  

– джерела конфліктності в суспільстві, рушійні сили конфліктної взаємодії, динаміку 

конфлікту; 

– суб’єктивну складову соціального конфлікту та види соціальних конфліктів; 

– сутність, природу і специфічні риси конфлікту, різновиди конфліктів;  

– шляхи їх попередження та подолання;  

вміти : 

– проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації в різних галузях 

життєдіяльності; 

– правильно будувати стратегію управління конфліктною ситуацією; 

– обирати методи прогнозування та профілактики конфліктності у соціальних 

відносинах; 

– грамотно застосовувати способи розв’язання різноманітних конфліктів; 

– застосовувати законодавчу базу щодо подолання та профілактики конфліктів. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Конфлікт як явище соціального життя 

 

Тема 1. Предмет конфліктології як науки 

1. Предмет, метод, структура конфліктології.  

2. Основні поняття та категорії конфліктології. 

3. Зв’язок конфліктології з іншими науками. 

4. Методи наукових досліджень у конфліктології. 

5. Функції конфліктології в суспільстві. 

 

Тема 2. Конфлікти в історії суспільної думки  

1. Давні уявлення про конфліктність бутя.  

2. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.).  

3. Теорії конфліктів (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). 

4. Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі. 

 

Змістовий модуль 2. Природа конфліктів 

 

Тема 3. Види конфліктів  

1. Рольові конфлікти.  

2. Політичні конфлікти.  

3. Соціальні конфлікти.  

4. Сімейні конфлікти.  

5. Міжетнічні конфлікти.  

6. Міжконфесійні конфлікти. 

 

Тема 4. Поняття та динаміка конфлікту 

1. Поняття, структурні елементи конфлікту. 

2. Класифікація конфліктів.  

3. Межі конфлікту.  

4. Особистісні причини виникнення конфліктів.  

5. Позитивні та негативні функції конфліктів у суспільстві. 

 

Змістовий модуль 3. Технології управління конфліктами 

 

Тема 5 Управління конфліктами 

1. Психодіагностика та прогнозування конфліктів.  

2. Посередник у системі розв’язання конфлікту. 

3. Пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника  

4. Методи управління конфліктами. 

5. Переговори – універсальний метод розв’язання конфліктів. 

 

Тема 6 Особистість в умовах конфлікту 

1. Поведінка людей у конфлікті. 

2. Конфліктогенні типи особистостей. 

3. Стилі поведінки в конфлікті. 

4. Профілактика конфліктів. 

5. Управління поведінкою особистості з метою попередження конфліктів 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 Конфлікт як явище соціального життя 

Тема 1. Предмет 

конфліктології 

як науки 

 2 4   22       

Тема 2. 

Конфлікти в 

історії 

суспільної 

думки  

 4 4   22       

Модуль 2 Природа конфліктів 
 

Тема 3. Види 

конфліктів 

 4 4   24       

Тема 4. 

Поняття та 

динаміка 

конфлікту 

 4 4   24       

Модуль 3 Технології управління конфліктами 

Тема 5 

Управління 

конфліктами 

 4 4   22       

Тема 6 

Особистість в 

умовах 

конфлікту 

 4 4   22       

ІНДЗ  - - - - -       

Усього годин 180 22 24   136       

 

 

 

 

 



Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет конфліктології як науки 4 

2 Види конфліктів 5 

3 Поняття та динаміка конфлікту 5 

4 Управління конфліктами 5 

5 Особистість в умовах конфлікту 5 

 Разом 24 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет конфліктології як науки 22 

2 Конфлікти в історії суспільної думки  22 

3 Види конфліктів 24 

4 Поняття та динаміка конфлікту 24 

5 Управління конфліктами 22 

6 Особистість в умовах конфлікту 22 

 Разом  136 

 

7. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль (результати творчих завдань, тести), модульний контроль                 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 10 100 

15 15 15 15 15 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

 Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Конфліктологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – 

«Психологія». 
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6. Орлянський В. С. Конфліктологія : навчальний посібник. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2007. – 160 с. 

7. Примуш М. В. Конфліктологія : навчальний посібник / М. В. Примуш. – К. : 

Професіонал, 2006. – 288 с. 

8. Скібіцька Л. І. Кофліктологія: навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр 
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