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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯЗ 

ОСНОВНИМИ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

КОНФЛІКТУ, ОБ‘ЄКТИВНИХ ТА СУБ‘ЄКТИВНИХ ПРИЧИН КОНФЛІКТІВ, 

НЕОБХІДНИХ ТА ДОСТАТНИХ УМОВ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ. 

Наприклад: Вміння диференціювати дії з організації життя, аналізувати 

взаємовідносини між особливостями проблемних ситуацій та діями з організації життя 

як передумови для операціоналізації психологічної компетентності. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Філософія, філософія творчості, 
 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

знати:  

- теоретичні основи психології конфлікту, 

- сутність, структуру, класифікації  та причини конфліктів, 

- правила і закономірності динаміки та управління конфліктом, 

- прикладні аспекти у профілактиці, попередженні і та розв’язанні різного роду 

конфліктів, 
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 вміти:  

- розпізнавати об‘єктивні та суб‘єктивні причини конфліктів, необхідні та достатні 

умови виникнення конфлікту; 

- розрізняти конфліктну ситуацію та конфлікт; 

- орієнтуватись в динаміці конфлікту; 

- прогнозувати наслідки конфліктів; 

- користуватись практичними методами прогнозування, профілактики, 

попередження та завершення внутрішньо особистісних, міжособистісних та 

групових конфліктів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

Контро

льна р 

самост

ійна 

Розділ 1 

Загальні засади науки конфліктологія 

1.  Поняття та загальна характеристика основ конфліктології 2   10 

2.  Проблематика конфлікту. 2 2  5 

3.  Аналіз структурних елементів конфлікту 2 2  5 

4.  Основи управління конфліктами. 2 2  8 

Розділ 2. Управління конфліктами 

5.  Конфліктологія в соціальних групах і колективах 2 2  10 

6.  Аналіз структурних елементів конфлікту 2 2  10 

7.  Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору глибинної 

психології (А.Адлер) та аналітичної психології (К.Г.Юнг). 

2 2  8 

8.  Внутрішньоосбистісний конфлікт в аспекті 

«екзестенційної дихотомії» (Е.Фром). Типи конфліктних 

особистостей в теорії К. Хорні. 

2 2  4 

 Всього 16 14  60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Конфліктологія» складає 60 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Контрольна робота 1 30 50 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

30 50 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 



 

Контрольна робота передбачена з розділу «Управління конфліктами». 

Виконується студентами в аудиторії і складається з кейсів індивідуальних завдань [4]. 

Наприклад: розв’язання психологічних завдань 

Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового 

експрес-контролю. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 
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