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Вступ 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Конфліктологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 053 – Психологія. 
 
Предметом навчальної дисципліни"Конфліктологія" є сучасні питання проблемного 

характеру щодо прогнозування і вирішення конфліктів;управління, діагностики, 

профілактики і прогнозування конфліктів практичними психологами, соціальними 

працівниками, управлінцями та службовцями, менеджерами, керівниками колективів та 

власниками підприємств, установ, організацій, пересічними громадянами. 
 

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Конфліктологія» пов’язана з 

такими навчальними дисциплінамияк психологія особистості, вікова психологія, 

етнопсихологія, психологія управління, соціальна психологія. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
1. Вступ до конфліктолоґії 
2.  Конфлікти в різних сферах взаємодії людей 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Конфліктологія» - опанувати базові знання з актуальнихпитань 

конфліктології та побудови продуктивних людських взаємовідносин, а також набути умінь 

та навичок вирішення конфліктів у діловій та професійній сферах, у приватному житті, у 

міжнародних відносинах. 

Знання та практичні навички "виходу з конфлікту", продуктивного вирішення 

конфліктів та подолання конфліктних ситуацій необхідні студентам – майбутнім керівникам, 

політичним та профспілковим діячам, соціальним працівникам, менеджерам та ін., а також 

сприятимуть розумінню, запобіганню та розв'язуванню конфліктів; допоможуть змінити себе 

та сформувати у своїх колег, підлеглих та близьких людей мислення, що орієнтоване не на 

конфронтацію і боротьбу, а на порозуміння, взаємодопомогу, співробітництво та на спільне 

вирішення проблем. 

Завдання навчального курсу: 
  Для глибокого та творчого опанування дисципліни та виявлення сучасних проблем у 

профілактиці та вирішенні конфліктів, необхідно мати базові знання з конфліктології та 

психології конфліктів. 
-ознайомити студентів з проблем виявлення  природи конфліктів;  
-проаналізувати визначення  видів конфліктів і динаміки розвитку;  
-ознайомити  з психологічними аспектами міжособистісних ділових контактів; 
-вивчити методів прогнозування, діагностування та попередження конфліктів; 
-розглянути формування системи управління конфліктними ситуаціями в організації. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:   
- розвиток конфліктологічних ідей за час існування людства; 
- закономірності, функції, принципи та методи конфліктології; 
- елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на конфліктні ситуації; 
- методи діагностики та аналізу конфліктів; 
- прийоми і методи профілактики конфліктів в організаціях; 



- методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами. 
По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 
- розробляти ефективну систему організаційного попередження, прогнозування і 

профілактики конфліктів в організаціях; 
- діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних конфліктологічних 

понять; 
- реалізовувати основні функції і принципи управління конфліктами; 
- застосовувати адекватні моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії за 

ситуаційним підходом. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/06 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Змістовний модуль І.  Вступ до конфліктолоґії 

Тема 1. Конфлікт: загальна характеристика. Предмет вивчення конфліктологїі. 
Еволюція наукових поглядів на конфлікт. Проблема насилля в релігійних вченнях. 

Відображення конфліктів в мистецтві і засобах масової інформації. 
 Поняття про конфлікт. Предмет вивчення психології конфлікту. 
Виникнення і розвиток конфліктолоґії як галузі наукових знань про конфлікти. Об'єкт 

і предмет конфліктолоґії. Зміст та галузі сучасної конфліктолоґії. Проблема конфлікту у 

вітчизняній та зарубіжній психології. Конфлікт як тип критичної ситуації. Основні завдання і 

цілі конфліктології. Напрями та методи конфліктології. 
Методологічні  принципи досліджень конфліктів. Етапи аналізу конфліктів. Програма 

конфліктологічного дослідження. Застосування методів психології в конфліктології.  
 
Тема 2.Феноменологія й аналіз конфлікту. 
Поняття конфлікту, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту. Причини та 

наслідки конфлікту. Конфлікт як тип важких ситуації. Поведінка людини у важких 

ситуаціях. Конфліктостійкість як вид психологічної стійкості. Об'єктивні чинники 

виникнення конфліктів. Організаційно-управлінські причини конфліктів. Соціально-
психологічні причини конфліктів. Особистісні причини конфліктів. Функції конфліктів.  

 
Тема 3. Аналіз структурних елементів конфлікту. Типологія конфліктів 
Структура та складові конфлікту. Формула конфлікту. Об'єктивні складові конфлікту. 

Психологічні складові конфлікту. Особливості сприйняття конфліктної ситуації. 
Основні види класифікацій конфліктів. Основні типи конфліктів та їх особливості. 

Внутрішньоособистісні конфлікти. Міжособистісні та групові конфлікти. Конфлікти в малих 

та великих і групах. Конфлікти в організаціях. Соціальні конфлікти. Конфлікти в різних 

сферах життя. 
Основні періоди і етапи розвитку конфлікту. Ескалація конфлікту. Динаміка різних 

видів конфлікту. 
 
Тема 4. Особливості внутрішньоособистісних конфліктів та їх види 
Загальна характеристика внутріншьоособистісного конфлікту: основні підходи, 

зв'язок з переживанням. Види внутрішньоособистісних конфліктів. Генезис 

внутрішньоособистісних конфліктів. Психологічні наслідки внутрішньоособистісних 

конфліктів. Психологічні умови запобігання деструктивному розвитку внут-
рішньоособистісних конфліктів. 

Особистісні проблеми людини і суїцидальна поведінка. Суїцид як деструктивний 

спосіб виходу із внутрішньоособистісного конфлікту. Рекомендації з психокорекції 

суїцидальної поведінки. 



Умови попередження внутрішньоособистісних конфліктів. Фактори та механізми 

вирішення внутрішньоособистісних конфліктів.  
 
Тема 5. Особистісні передумови виникнення конфліктів. 
Конфліктність та конфліктні типи поведінки.Особистісні складові та передумови 

виникнення конфліктності. Поняття "конфліктність" та його визначення. Стратегії, тактики, 

стилі поведінки в конфліктах. Типи конфліктної поведінки,  взаємозв'язок з різними характе-
ристиками особистості. 

 
Тема 6. Форми спілкування людей та їх взаємозв'язокз виникненням конфліктів.  
Стиль поведінки в конфліктах. Спілкування, його особливості, критерії 

конструктивності та конфліктогеності. 
Розуміюче спілкування. Принижуюче спілкування. Поступливе спілкування. 

Директивне спілкування. Захисно-агресивне спілкування. Використання можливостей 

розуміючого і директивного спілкування при розв'язуванні конфліктів. Особливості та 

психологічні умови ефективності стилю поведінки в конфліктах. 
 

Змістовний модуль 2. 
Конфлікти в різних сферах взаємодії людей 

 
Тема 7. Конфлікти у міжособистісній взаємодії 
Особливості міжособистісних конфліктів. Взаємозв'язок міжособистісних конфліктів з 

іншими видами конфліктів (внутрішньоособистісними та груповими). Причини 

міжособистісних конфліктів. Класифікація міжособистісних конфліктів. Сфери прояву 

міжособистісних конфліктів. Тактики та стратегії поведінки в міжособистісних конфліктах. 

Рівні розвитку міжособистісних конфліктів. Управління міжособистісними конфліктами. 
 
Тема 8. Групові конфлікти 
Причини виникнення та особливості двох основних типів групових конфліктів 

(«особистість-група» і «група-група»). Механізми виникнення та стратегія загострення 

групових конфліктів. Роль лідерів у групових конфліктах. Вплив групових феноменів на 

особливості протікання та вирішення групових конфліктів. Експериментально-
психологічний підхід до вивчення групових конфліктів. Шляхи зниження напруженості в 

групових конфліктах. 
 
Тема 9. Конфлікти в організаціях 
Основні типи конфліктів в організаціях: причини та відмінності. Причини конфліктів 

типу «керівник-підлеглий». Функції конфліктів в організації. Об’єктивні та суб’єктивні 

причини виникнення конфліктів в організаціях. Вирішення конфліктів в організаціях та 

управління ними. Умови та способи попередження конфліктів «по-вертикалі». Поняття 

управління та особливості управлінських конфліктів. Профілактика конфліктів в 

організаціях. Конфлікти в діловій сфері.  
Конфлікти в педагогічних структурах. Типи конфліктів в умовах учбової діяльності. 

Конфлікти між учнями в школах. Професійні деформації у діяльності педагогів як причина 

конфліктів. Методи вирішення конфліктів між учнями та вчителями. Конфлікти у вищій 

школі. 
 
Тема 10. Сімейні конфлікти. 

 Типи конфліктних сімей. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення конфліктів в 

сім’ї. Несприятливі соціально-психологічні характеристики сім’ї та сімейних стосунків як 

передумова виникнення конфліктних ситуації. Психологічна сумісність подружжя. Рівні 

готовності до сімейного життя (фізіологічний, соціальний, етико-психологічний, 

сексуальний). Конфлікти у взаємостосунках батьків та дітей. Попередження та розв’язання 

сімейних конфліктів. Психологічне консультування конфліктних сімей. 



 
Тема 11. Конфлікти у великих групах. 
Особливості та класифікація регіональних конфліктів. Проняття глобальних 

конфліктів та методи управління ними. Стратегія загострення та ескалації конфлікту. Воєнні 

конфлікти та їх особливості. Динаміка конфліктів у великих групах та їх природа. 

Міжгрупові конфлікти та їх специфіка. Міждержавні конфлікти. Національні та 

міжнаціональні конфлікти Специфіка міжетнічних конфліктів. Особливості політичних 

конфліктів. Конфлікти в історичному контексті. 
 
Тема 12. Прогнозування конфліктів і запобігання їм. 
Особливості та способи прогнозування конфліктів. Психологічні умови профілактики 

конфліктів і запобігання їм. Аналіз конфліктогенних чинників ескалації конфліктів та запобі-
гання їм. Психологічні способи і технології запобігання конфліктам. Раціональність 

управління та управлінські рішення як психологічна умова психопрофілактики конфліктів. 

Культура спілкування і поведінки як психологічний чинник психопрофілактики конфліктів. 

Методи психокорекції конфліктної поведінки. 
Попередження конфліктів і стрес. Психологічні фактори нормалізації стресу.  
 
Тема 13. Теорія і практика завершення конфліктів. 
Форми, критерії та особливості завершення і виходу з конфліктів. Психологічні умови 

регулювання конфліктів. Психологічні чинники конструктивного вирішення конфліктів. 

Придушення, згасання, завершення та вирішення конфліктів. Завершення конфліктів за 

допомогою третьої сторони. Результативність участі третьої сторони в регулюванні 

конфліктів. Діяльність керівника у врегулюванні конфліктів. Етика діяльності психолога по 

врегулюванню конфліктів. 
Психологічні технології вирішення конфліктів. Стиль поведінки як засіб вирішення 

конфліктів.  
 
Тема 14. Переговорний процес як засіб вирішення конфліктів. 
Переговори як форма вирішення конфліктів. Динаміка переговорів.Психологічні 

вимоги до учасників переговорів. Психологічна атмосфера в переговорному процесі. Стадії 

переговорів при вирішенні конфліктів. Передумови ефективних переговорів у конфліктах. 

Переговорний стиль: види та особливості. Організація переговорів. 
 
Тема 15. Посередництво при вирішенні конфліктів 
Посередництво при вирішенні конфліктів.Медіація як ефективна технологія 

вирішення конфліктів у колективах. Психологічні особливості і передумови ефективного 

посередництва в конфліктах. Стадії медіації. Психологічні вимоги до посередника і 

організації процесу посередництва в конфліктах. 
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 
• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні самостійні завдання; 
• дві письмові контрольні роботи; 
• два усні залікові запитання. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 


