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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 – 04 Галузь знань: 
0301 – Соціально-

політичні науки 
За вибором 

Напрям підготовки: 
 

6.030102 – 
Психологія 

Модулів – 02  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 02 4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
03 

аудиторних – 60 

самостійної роботи 
студента – 120 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

40 год. год. 

Практичні 

20 год.  год. 

Лабораторні 

0 год.  год. 

Самостійна робота 
60год.  год. 

Індивідуальні завдання 

-  год. 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 
Примітка. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 60/60 
для заочної форми навчання –  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність знань і 

навичок 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. Тому на етапі реформування 

національної вищої освіти набуває практичного значення питання впровадження 

конфліктології в систему підготовки кадрів різноманітних галузей виробництва.            
 

Метанавчальноїдисципліни «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. 
         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. 
 
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. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий 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. 
 

 ЗМІСТОВИЙ 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. 

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 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до конфліктолоґії 
1.Конфлікт: загальна 

характеристика. Предмет 

вивчення конфліктології 
 2    2       

2.Методологічні  принципи 

досліджень конфліктів  2    2       

3.Феноменологія й аналіз 

конфлікту  2 2   2       

4.Аналіз структурних 

елементів конфлікту. 

Типологія конфліктів 
 2 2   2       

5.Особливості 

внутрішньоособистісних 

конфліктів та їх види 
 2 2   2       

6.Психологічні умови 

запобігання деструктивному 

розвитку внут-
рішньоособистісних 

конфліктів. 

 2    2       

7.Особистісні передумови 

виникнення конфліктів  2 2   4       

8.Форми спілкування людей 

та їх взаємозв'язокз 

виникненням конфліктів 
 2 2   4       

Модульний контроль 1.  16 10   20       



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Конфлікти в різних сферах взаємодії людей 
 

9.Конфлікти у 

міжособистісній взаємодії  2 2   4       

10.Групові конфлікти  2   2 4       

11.Шляхи зниження 

напруженості в групових 

конфліктах. 
 

 2    4       

12.Конфлікти в організаціях  2 2   4       

13.Конфлікти в педагогічних 

структурах  2    4       

14.Сімейні конфлікти  2 2   4       

15.Конфлікти у великих 

групах  2    4       

16.Прогнозування конфліктів 

і запобігання їм  2 2   4       

17.Попередження конфліктів 

і стрес. Психологічні 

фактори нормалізації стресу 
 2    4       

18.Теорія і практика 

завершення конфліктів  2 2   2       

19.Переговорний процес як 

засіб вирішення конфліктів  2    2       

20.Посередництво при 

вирішенні конфліктів  2   2         

Модульний контроль 2 102 24 10   40       

Усього годин 120 40 20   60       

 

5. Теми практичних занять (денна форма) 
 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 .Феноменологія й аналіз конфлікту 2 
2 Аналіз структурних елементів конфлікту. Типологія конфліктів 2 
3 Особливості внутрішньоособистісних конфліктів та їх види 2 
4 Особистісні передумови виникнення конфліктів 2 
5 Форми спілкування людей та їх взаємозв'язокз виникненням конфліктів 2 
6 Конфлікти у міжособистісній взаємодії 2 
7 Конфлікти в організаціях 2 
8 Сімейні конфлікти 2 
9 Прогнозування конфліктів і запобігання їм 2 
10 Теорія і практика завершення конфліктів 2 



 Разом 20 
 

 
6. Самостійна робота (денна форма) 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Конфлікт: загальна характеристика. Предмет вивчення конфліктології 2 

2 Методологічні  принципи досліджень конфліктів 2 

3 Феноменологія й аналіз конфлікту 2 

4 Аналіз структурних елементів конфлікту. Типологія конфліктів 2 

5 Особливості внутрішньоособистісних конфліктів та їх види 2 

6 Психологічні умови запобігання деструктивному розвитку внутрішньоособистісних 

конфліктів. 2 

7 Особистісні передумови виникнення конфліктів 4 

8 Форми спілкування людей та їх взаємозв'язокз виникненням конфліктів 4 

9 Конфлікти у міжособистісній взаємодії 4 

10 Групові конфлікти 4 

11 Шляхи зниження напруженості в групових конфліктах. 4 

12 Конфлікти в організаціях 4 

13 Конфлікти в педагогічних структурах 4 

14 Сімейні конфлікти 4 

15 Конфлікти у великих групах 4 

16 Прогнозування конфліктів і запобігання їм 4 

17 Попередження конфліктів і стрес. Психологічні фактори нормалізації стресу 4 

18 Теорія і практика завершення конфліктів 2 

19 Переговорний процес як засіб вирішення конфліктів 2 

20 .Посередництво при вирішенні конфліктів 4 

 Разом 60 

 

7. Самостійна роблта 
 

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Конфліктологія» носить 

самостійний характер виконання окреслених завдань і тематично охоплює загальне 

змістовне навантаження з навчального курсу.    
Самостійна робота студента з предмету «Конфліктологія» оцінюється за 20-ти бальною 

системою і включає виконання таких завдань: 



- 1 модульний контроль: написання та захист рефератів із заданих тем; практичних 

завдань. 
- 2 модульний контроль: написання та захист рефератів із заданих тем; практичних 

завдань. 
 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 
1. Особливості конструювання формул конфліктів та інтерпретації структурних компонент. 

1. Опис сигналів конфліктів. 
2. Позитивні та негативні наслідки конфліктів.  
3. Особливості видів конфліктів та прогнозуючий аналіз труднощів у вирішенні різних видів 

конфліктів. 
4. Основні стадії розв'язання конфліктів. 
5. Основні види завершення конфліктів та їх позитивні і негативні наслідки. 
6. Прийоми спілкування, що призводять до зближення і порозуміння. 
7. Психологічні причини використання конфліктогенів поведінки і спілкування. 
8. Психологічні особливості конфліктних типів поведінки. 
9. Опис стадій і методів раціонально-інтуїтивної моделі вирішення конфліктів. 
10. Психологічна готовність особистості до вирішення конфліктів з   визначенням ознак і 

складових. 
11. Психологічна готовність груп до вирішення конфліктів з визначенням ознак і складових. 
12. Візуалізація конфлікту з детальним описом стадій і визначенням мотивів і потреб. 
13. Стратегії вирішення конфліктів. 
14. Стилі поведінки в конфліктах та вибір адекватного стилю. 
15. Переговорний процес з визначенням основних складових і методів, що застосовуються. 

 
 
 
 

Вимоги до написання рефератів: 
– реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з 

відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список використаної літератури; 
– мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 

сторінок; 
– максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 

 

ВИКОНАННЯ ТВОРЧО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАВДАННЯ 
 

1. Опишіть суть, структуру та функціональну роль своєї професійної діяльності.  
    Які конфліктні поля суперечностей ви бачите в ній та які профілактичні заходи готові 

застосувати з метою профілактики конфліктів? 
2. Як потрібно проводити ділові наради?  
     Зазначте письмово основні негативні дії в процесі їх підготовки та проведення у колективі 

(ваші враження). 
3. Опишіть суть професійного успіху. Які шляхи його досягнення? 

4. Опишіть своє бачення того, як впливають сімейні взаємини на характери членів сім'ї та на 

подальші стосунки особистості між людьми в колективі. 
5. Як можна працювати з партнерами без конфліктів? 
6. Що ви могли б запропонувати такого, що сприятиме безконфліктному спілкуванню? 
7. Як створити довірливу атмосферу від час переговорів?  



    Які питання доцільно ставити співрозмовникові? 
8. Розкрийте суть конфлікту як соціально-політичного феномену. 
9. Проаналізуйте західні та вітчизняні теорії конфлікту. 
10. Розкрийте суть поняття "типологія конфліктів". 
11. Охарактеризуйте "політичний "конфлікт" як феномен. 
12. Розкрийте суть проблеми "Конфліктні поля суперечностей політичної системи України". 
13. Конфлікти, їх місце в житті людини. 
14. Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів. 
15. Конфлікт як вид критичних ситуацій. 
16. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. 
17. Переговори як форма розв'язання конфлікту (розкрийте суть). 
18. Дайте аналіз внутрішньоособистісних конфліктів державного службовця або приватної 

особи, розкрийте причини їх проявів у процесі життєтворчості. 
19. Причини виникнення конфліктів у сім'ї (ваше бачення). 
20. Корупція в суспільстві як фактор конфліктності владних структур і народу. Дайте власний 

аналіз причин, слабких місць, шляхів профілактики та подолання корупції в Україні. 
21. Перелічіть і дайте стислу характеристику основних правил, що допомагають запобігти 

поширенню корупції серед державних службовців. 
22. Перерахуйте і дайте загальний або власне фаховий аналіз негативних станів, викликаних 

корупцією. 
23. Перерахуйте і проаналізуйте пропозиції щодо стримування корупції та запобігання 

виникненню конфлікту інтересів. 
24. Назвіть причини конфліктів у системі відносин "державний службовець, управлінець і 

проблемна ситуація". 
25. Проаналізуйте партнерські стосунки у системі відносин "державний службовець і 

громадянин". 
26. Зробіть аналіз і типологію конфліктогенів як чинників конфліктів. 
27. Перерахуйте і проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів. 
28. Що слід розуміти під стресом? Перша допомога в гострій стресовій ситуації. 
29. Що слід розуміти під поняттям "методи управління конфліктом"? 
30. Назвіть основні "дисфункціональні наслідки конфліктів". 
31. Опишіть зразки важливих проблем "ділової бесіди" державного службовця з відвідувачем. 
32. Прийоми спілкування, що сприяють зближенню й досягненню порозуміння (стисла 

характеристика). 
33. Опишіть роль особистості керівника в профілактиці конфліктів.  
      Перелічіть основні напрямки профілактики. 
34. Перелічіть і зробіть аналіз типології конфліктних особистостей. 
35. Назвіть основні правила спілкування з конфліктною особистістю. 
36. Розкрийте й опишіть технологію розв'язання конфліктів. За власним вибором опишіть один 

із типів конфлікту (політичні, соціальні, міжнаціональні...). 
37. Перерахуйте пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника. 
38. Проаналізуйте й опишіть роль медіатора у розв'язанні конфліктів. 
39. Проаналізуйте й опишіть причини та суть геополітичних конфліктів. 
40. Розкрийте суть конфліктологічної проблеми: "Корупція в сучасному українському 

суспільстві: причини, попередження та шляхи подолання". 
41. Розкрийте проблему: "Етнополітичні конфлікти в посттоталітарному просторі".              
42. Спілкування, його типи. Культура ділового спілкування. 
43. Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування. 
44. Бездуховність і конфлікт — взаємозв'язок і шляхи позитивного виходу особистості з цього 

стану (ваш аналіз і пропозиції з метою подолання цього негативного стану). 
45. Імідж управлінця, керівника — чинник попередження конфлікту. Технологія створення 

іміджу управлінця, особистого іміджу. 
46. "Управлінський ризик та його значення" — що слід розуміти під цим поняттям? 

 



Вимоги до виконання творчо-аналітичного завдання: 
– об’єм виконаного завдання є довільним (обов’язковим є розкриття сутності 

досліджуваної тематики); 
– максимальна кількість виконаних завдань – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання завдання становить 10 балів. 

 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Конфліктологія» викладач 

використовує наступні групи методів навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, тестування). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням таблиць та схем, електронних 

презентацій, показ відео лекцій, відематервалів, художніх психологічних фільмів). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; 

робота з підручником, першоджерелами; виконання індивідуальних завдань 

самостійної роботи (див. вище); контрольні роботи). 
 
 

9. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 

вивчають навчальну дисципліну «Конфліктологія»: 
1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 

практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-
відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному 

занятті; залік у формі усної відповіді на два запитання з переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 

контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 
3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 

презентації). 
 
 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2,3 Тема 4,5,6 Тема 7 Тема 9 Тема 10 Тема 12  
30 

3,3 3,3,3 4 4 4 3 

Індивідуальна самостійна 

робота 
Індивідуальна самостійна  

Робота 
 

20 
 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 
 
 



 
 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 
64–73 D задовільно 
60–63 E 
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 
 

11. Методичне забезпечення 

1.Конфліктологія: Навчальна програма дисципліни. Для студентів спеціальності 

«Психологія» / Підготувала Н.М.Міщенюк. – Ужгород: Інформаційно-видавничий відділ 

УУБА–КаУ, 2017. –  50 с. 

12. Рекомендована література 

1. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение 

конфликтов. — Казань, 1992. — 142 с. 
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