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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Конфліктологія 

Викладач (-і) Міщенюк Наталія Михайлівна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  (0312) 612008 

E-mail викладача Minatasha23@gmail.com 

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, 120 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

В межах вивчення курсу формуються знання і навички у галузі конфліктології, 

управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком 

ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають все 

більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка 

за певних умов переростає в конфлікт. Курс конфліктології  вивчає конфлікти в цілому з 

усіма базовими ознаками, елементами й принципами розвитку, а також сферою життя 

суспільства чи особистості, у якій виникає конфлікт.  

Дисципліна "Конфліктологія" охоплює не лише основні питання курсу, а й 

сучасні питання проблемного характеру щодо прогнозування і вирішення конфліктів 

практичними психологами, соціальними працівниками, управлінцями та службовцями, 

менеджерами, керівниками колективів та власниками підприємств, установ, організацій, 

пересічними громадянами.         

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета курсу «Конфліктологія» - опанувати базові знання з актуальних питань 

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. 

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. 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:   

- визначати та грамотно використовувати науковий апарат та основні категорії науки  

конфліктології 

- закономірності, функції, принципи та методи конфліктології; 
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- 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. 

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. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

8 053 Психологія 4 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль 1.Вступ до конфліктолоґії 

1.Конфлікт: загальна характеристика. Предмет вивчення 

конфліктології 

 

2  3 

2.Методологічні  принципи досліджень конфліктів 2  3 

3.Феноменологія й аналіз конфлікту 2 2 3 

4.Аналіз структурних елементів конфлікту. Типологія 

конфліктів 
2 2 3 

5.Особливості внутрішньоособистісних конфліктів та їх 

види 
2  3 

6.Психологічні умови запобігання деструктивному 

розвитку внутрішньоособистісних конфліктів. 
2 2 3 

7.Особистісні передумови виникнення конфліктів 2 2 3 

8.Форми спілкування людей та їх взаємозв'язокз 

виникненням конфліктів 
2 2 3 

 Змістовий модуль 2.  Конфлікти в різних сферах взаємодії людей 

 

9.Конфлікти у міжособистісній взаємодії 2 2 3 

10.Групові конфлікти 2  3 

11.Шляхи зниження напруженості в групових конфліктах. 2  3 



 

12.Конфлікти в організаціях 2 2 3 

13.Конфлікти в педагогічних структурах 2  3 

14.Сімейні конфлікти 2 2 3 

15.Конфлікти у великих групах 2  3 

16.Прогнозування конфліктів і запобігання їм 

 
2 2 3 

17.Попередження конфліктів і стрес. Психологічні 

фактори нормалізації стресу 

 

2  3 

18.Теорія і практика завершення конфліктів 

 
2 2 3 

19.Переговорний процес як засіб вирішення конфліктів 

 
2  3 

20.Посередництво при вирішенні конфліктів 

 
2  3 

ЗАГ.: 40 20 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із конфліктології: 1) 
характер володіння знаннями із конфліктології (рівень усвідомлення, 
міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із конфліктології (логіка мислення, 
аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 



E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 



Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

1.Анцупов А. Я. Конфликтология: Учеб. для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. 

: ЮНИТИ, 2009. – 507 с. 

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

Фортуна-Пресс, 1997. - 355 с.. 

3.Ващенко І.В., Кляп М.І. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб.- К.: Знання, 

2013 

4.Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. - СПб.: ПИТЕР, 2000. - 360 с.. 

5.Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К.: Наук. 

думка, 1996. — 190 с. 

6.Конфлікти у сумісній діяльності / Г. В. Ложкін, С. В. Сьомій, Т. В. Петровська, О. О 

Кисельова. — К.: Сфера, 1997. — 95 с. 

7.Ложкин Г. В., Повякель Н. И.Практическаяпсихологияконфликта. — К.: МАУП, 2000. 

— 255 с. 

8.Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник / 

В.М. Нагаєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с 

Додаткова: 

1. Большаков, А. Г. Конфликтологияорганизаций : учеб. пособие / А. Г. Большаков, М. 

Ю. Несмелова. – М, 2001. – 182 с. 10  

2.Ворожейкин И. Е. Конфликтология : учебник / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. 

Захаров. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 240 с.  

3. Гришина Н. В. Психологияконфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2002. – 463 с.  

4. Денисенко I. Д. Конфлікт та спілкування: теорія і практика створення позитивного 

іміджу сучасного педагога / I. Д. Денисенко, І. О. Ковальова. Навч. посіб. – Харків : 

Константа, 2001. – 100 с.  

5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Ємельянов. – СПб. : Питер, 

2001. – 368 с.  
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