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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психологія конфлікту 

Викладач (-і) Кандидат психологічних наук, доцент Вітюк Надія 

Романівна 

Контактний телефон 

викладача 

59-61-49 

E-mail викладача vityuknadiya@gmail.com 

Формат дисципліни Очна й заочна форми навчання  

Обсяг дисципліни Загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCour

se&id_cat=121&id_cou=2415 

Консультації Згідно розкладу. 

2. Анотація до курсу 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» передбачає розвиток 

компетентностей психолога, пов’язаних із необхідністю аналізу конфліктних ситуацій, 

психологічного управління конфліктами та формування конструктивної взаємодії між 

учасниками конфліктних ситуацій. Розглядається повна схема психологічної діагностики 

конфлікту, психологічні особливості конфліктів різних типів і форм, напрями управління 

конфліктами, технології розв’язання, профілактики і попередження конфліктів в основних 

сферах людської взаємодії. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»: формування у 

студентів компетентностей, пов’язаних із необхідністю аналізу конфліктів та 

психологічного управління ними. 

Завдання вивчення дисципліни “Психологія конфлікту”: сформувати у студентів 

розуміння основних психологічних закономірностей виникнення і розвитку конфліктів, 

причин і чинників виникнення конфліктних ситуацій у різних сферах життєдіяльності 

людини й соціальних груп, здатність до практичної роботи з конфліктами й 

психологічного управління ними. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму. 

Фахові компетентності: 

- здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

- здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації; 

- здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову); 

- здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Програмні результати вивчення дисципліни: 

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 



та пропонувати шляхи її розв’язання; 

- розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань; 

- пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання; 

- взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; 

- виявляти і вирішувати соціально-психологічні проблеми особистості у великих і 

малих групах; 

- демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

 

Вид заняття 

Загальна кількість годин 

Очна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

лекції 12 4 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 6 

самостійна робота 60 80 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативн

ий / 

вибірковий 
7-й 053 Психологія 4-й Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термі

н 

викон

ання 

Тема 1. Конфлікт як 

соціально-

психологічний 

феномен 

1.Поняття про 

конфлікт. 

Визначення ситуації 

як конфліктної. 

2.Функції 

конфліктів.  

3.Види і форми 

конфліктів. 

4.Структура 

конфлікту. 

5.Динаміка 

конфліктів.  

Лекці

я, 

семіна

рське 

занятт

я 

1.Василюк Ф.Е. 
Жизненный мир и 
кризис: типологический 
анализ критических 
ситуаций. URL: 
https://www.studmed.ru/v
iew/vasilyuk-fe-
zhiznennyy-mir-i-krizis-
tipologicheskiy-
analiz_ecb21891baa.html 
2.Вітюк Н. Р. 
Психологія конфлікту 
в таблицях і схемах : 
навчальний посібник . 
Івано-Франківськ, 
2014. С.17-21. 
3.Анцупов А.Я., 
Шипилов А.И. 
Конфликтология . М., 
2009.  

1.Опрацюв

ання і 

короткий 

план-

конспект н

аукових 

праць 1-2 

2.Написанн

я есе «Роль 

конфліктів 

у моєму 

житті». 

3.Опрацюв

ання 

окремих 

питань 

лекції в 

системі 

дистанційн

5 б. 

(вибірково

, під час 

усного 

опитуванн

я). 

 

1 

тижде

нь 

https://www.studmed.ru/view/vasilyuk-fe-zhiznennyy-mir-i-krizis-tipologicheskiy-analiz_ecb21891baa.html
https://www.studmed.ru/view/vasilyuk-fe-zhiznennyy-mir-i-krizis-tipologicheskiy-analiz_ecb21891baa.html
https://www.studmed.ru/view/vasilyuk-fe-zhiznennyy-mir-i-krizis-tipologicheskiy-analiz_ecb21891baa.html
https://www.studmed.ru/view/vasilyuk-fe-zhiznennyy-mir-i-krizis-tipologicheskiy-analiz_ecb21891baa.html
https://www.studmed.ru/view/vasilyuk-fe-zhiznennyy-mir-i-krizis-tipologicheskiy-analiz_ecb21891baa.html


 ого 

навчання. 
 (6 год). 

Тема 2. 

Міжособистісні 

конфлікти 

1.Психологічна 

характеристика 

міжособистісного 

конфлікту. Чинники 

виникнення 

міжособистісних 

конфліктів.   

2. Типи 

комунікативної 

поведінки. 

3.Особистісні 

передумови 

розвитку 

конфліктів. 

Конфліктність 

особистості, 

конфліктостійкість 

конфліктофобія. 

Типи конфліктних 

особистостей. 

4.Міжособистісний 

конфлікт на різних 

етапах онтогенезу. 

5.Гендерні 

особливості 

поведінки учасників 

конфліктних 

ситуацій.  

6.Стратегії і тактики 

поведінки опонентів 

у конфліктних 

ситуаціях. 

Лекці

я, 

семіна

рське 

занятт

я 

Вітюк Н.Р. Гендерні 
особливості поведінки 
учасників конфліктних 
ситуацій // Збірник 
наукових праць: 
філософія, соціологія, 
психологія. – Івано-
Франківськ, 2008. – 
Вип. 13. – Ч. 1. – С.73-
83.   
Козер Л.А. 
Реалистический и 
нереалистический 
конфликт. URL:  
https://www.litmir.me/br/
?b=217846&p=13  
Вітюк Н. Р. Психологія 
конфлікту в таблицях і 
схемах : навчальний 
посібник . Івано-
Франківськ, 2014. С.23-
26, 33-45, 46-54. 
 
 

1. Аналіз і 
короткий 
план-
конспект 
наукових 
праць. 
2. Аналіз 

конфлікту. 

3. 

Самоаналіз 

“Мій стиль 

поведінки в 

конфліктні

й ситуації”  

(12 год) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 
5 б. за тест 
5 б.  

за есе і 

самоаналіз. 

2 

тижні 

Тема 3. 

Внутрішньоособисті

сні конфлікти 

1. Особливості 

інтраперсональних 

конфліктів, умови 

та причини 

виникнення, 

критерії прояву. 

2.Види 

внутрішньоособисті

сних конфліктів. 

3.Психологічні 

умови 

Лекці

я, 

семіна

рське 

занятт

я 

1.Анцупов А.Я., 
Шипилов А.И. 
Конфликтология: 
Учебник для вузов. – 
М.: ЮНИТИ, 2009. 
С.302-309, 317-320. 
2.Вітюк Н.Р. 
Психологія конфлікту: 
навчально-методичний 
посібник для 
проведення 
семінарських занять у 
вищих навчальних 
закладах.  Івано-
Франківськ: Симфонія 

1. 

Опрацюванн

я літератури 

(6 год.) 

5 б. 

(вибірково

), під час 

опитуванн

я на 

семінарі. 
5 б. за тест. 
 

1 

тижде

нь 



попередження 

внутрішньоособисті

сних конфліктів. 

4.Чинники, способи 

та механізми 

подолання 

внутрішньоособисті

сних конфліктів. 

 

форте, 2008. С.57-65. 
3.Вітюк Н.Р. Прощення 
як механізм і критерій 
розв’язання 
міжособистісного 
конфлікту . Збірник 
наукових праць: 
філософія, соціологія, 
психологія. Івано-
Франківськ: Вид-во 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2012. Вип.18. Ч.2. С. 45-
53. 

Тема 4.  

Конфлікти в групах 

1. Поняття про 

групові конфлікти, 

класифікація, 

функції, причини 

виникнення, 

особливості 

динаміки. 

2.Міжособистісно-

групові конфлікти: 

психологічна 

характеристика, 

причини виникне-

ння, особливості 

прогнозування і 

шляхи розв’язання. 

3.Міжгрупові 

конфлікти, умови 

їх виникнення, 

основні функції. 

Аналіз провідних 

психологічних під-

ходів у дослідженні 

міжгрупових 

конфліктів. 

4.Класифікація 

міжгрупових 

конфліктів. 

5.Особливості 

врегулювання і 

розв’язання 

міжгрупових 

конфліктів. 

Лекці

я, 

семіна

рське 

занятт

я 

1. Козер Л.А. Функции 
социального конфликта 
// Психология 
конфликта / Сост. 
Н.В.Гришина. СПб.: 
Питер, 2001. С.43-48.  
2. Кемпбелл Д. 
Релистическая теория 
межгруппового 
конфликта // 
Психология конфликта  
/ Сост. Н.В.Гришина. 
СПб.: Питер, 2001. 
С.410-415.  
 
 

  

1. Аналіз і 

план-

конспект 

наукових 

праць.  
2. 
Самостійне 

опрацюванн

я окремих 

питань теми 

в системі 

дистанційно

го навчання. 

(6 год.) 

5 б. 

(вибірково

) під час 

опитуванн

я на 

семінарі. 
5 б. за тест. 
 

1 

тижде

нь 

Тема 5. Лекці 1.Корнелиус Х., Фэйр 1.Опрацюва 5 б. 2 



Психологічний 

контекст управлі-

ння конфліктами 

1.Поняття “управ-

ління конфліктом”. 

Основні напрями 

управління 

конфліктом.  

2.Форми завершен-

ня конфліктів. 

3.Основні завдання 

профілактика. 

4.Шляхи попере-

дження конфліктів. 

Умови й способи 

стимулювання 

конфлікту.  

5. Етапи, чинники і 

умови розв’язання і 

врегулювання 

конфліктів. 

я, 

семіна

рське 

занятт

я 

Ш. Конфликт // 
Прикладная 
конфликтология / Под 
ред. К.В.Сельченок. – 
Минск, М., 2001. – С. 
63-119. 
2.Анцупов А.Я., 
Шипилов А.И. 
Конфликтология: 
Учебник для вузов. – 
М.: ЮНИТИ, 2009. 
С.408-424. 
3.Скотт Д.Г. Контроль 
эмоциональной сферы  
// Прикладная 
конфликтология / Под 
ред. К.В.Сельченок. – 
Минск, М., 2001. – 
С.120-162. 

ти й скласти 

короткий 

план-

конспект 

наукових 

праць . 

 (6 год.) 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 
5 б. за тест. 
 

тижні 

Тема 6. Конфлікти 

в умовах 

навчальної 

діяльності 

1. Педагогічні 

конфлікти: 

характеристика, 

основні види. 

2.Причини 

виникнення та 

функції конфліктів 

між учнями. Шляхи 

профілактики, 

попередження та 

умови розв’язання 

учнівських 

конфліктів. 

3.Конфлікти між 

вчителями та 

учнями: 

особливості, 

причини 

виникнення, 

класифікація. 

Умови 

попередження і 

успішного 

розв’язання 

конфліктів між 

вчителями та 

учнями.  

Семін

арське 

занятт

я 

1. Гришина Н.В. 
Психология конфликта. 
СПб.: Питер, 2009. 
С.420-439. 
2.Вітюк Н.Р. 

Кібербулінг як загроза 

психологічній безпеці 

особистості .Вісник 

Прикарпатського 

університету. Серія 

“Філософські і 

психологічні науки”, 

2015. Вип. 19. URL:  

http://www.pu.if.ua/depar

t/Philosophical/resource/f

ile/Верстка%2019.pdf 

3.Вітюк Н.Р. Шкільний 

буллінг як різновид 

насильства: реалії 

сучасності //Збірник 

наукових праць: 

філософія, соціологія, 

психологія. Івано-

Франківськ: ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника», 

2012. Вип.17. Ч.2. С. 66-

77. 
4.Вітюк Н.Р. Психологі-
чна безпека освітнього 

1.Опрацюва

ти й скласти 

короткий 

план-

конспект 

наукових 

праць. 

2.Аналіз 

конфліктних 

ситуацій 

 (10 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

2 

тижні 

http://www.pu.if.ua/depart/Philosophical/resource/file/Верстка%2019.pdf
http://www.pu.if.ua/depart/Philosophical/resource/file/Верстка%2019.pdf
http://www.pu.if.ua/depart/Philosophical/resource/file/Верстка%2019.pdf


4.Булінг в 

освітньому 

середовищі. 

5.Основні 

характеристики 

психологічної 

безпеки освітнього 

середовища. 

середовища школи: 
реалії сьогодення. URL:  
http://www.pu.if.ua/depar
t/SocialPsychology/ua/55
56/ або 
http://conference.pu.if.ua/
forum/files/20-
25032014/Vituyk.pdf  

Тема 7. Конфлікти 

в сім’ях 

1. Сімейні 

конфлікти, їх 

характеристика, 

класифкація. 

2.Типи сімей за 

рівнем  

конфліктності. 

Кризові періоди у 

життєдіяльності 

сім’ї. 

3.Характеристика 

подружніх 

конфліктів, 

причини їх 

виникнення, шляхи 

попередження і 

розв’язання. 

4.Чинники 

конфліктності 

відносин між 

батьками і дітьми. 

Основні напрями 

профілактики, 

попередження і 

розв’язання 

конфліктів між 

батьками і дітьми. 

5.Конфлікти між 

дітьми в сім’ї: при-

чини виникнення, 

особливості 

попередження, 

розв’язання і 

врегулювання. 

Лекці

я, 

семіна

рське 

занятт

я 

1. Левин К. 

Супружеские 

конфликты // Леонов 

Н.И. Хрестоматия по 

конфликтологии // 

http://www. koob.ru 

2.Титаренко Т. М., 

Кляпець О. Я. 

Запобігання 

емоційному вигоранню 

в сім’ї як фактор 

гармонізації сімейних 

взаємин : науково-

методичний посібник. 

К. : Міленіум, 2007. 142 

с. С.75-84. 

http://lib.iitta.gov.ua/874

1/ 

3.Шинкаренко О.Д. 

Психологічні 

особливості жертв 

подружнього 

насильства. Основні 

напрямки 

психокорекційного 

втручання // Практична 

психологія та соціальна 

робота. 2000. № 3.С.25-

28. 

 

1.Опацюва

ти й 

скласти 

короткий 

план-

конспект 

праць 1-3.  

(6 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі. 

 

3 

тижні 

Тема 8. 

Конфлікти в 

організаціях 

1. Конфлікти в 

організаціях, їх 

особливості, 

функції, причини 

виникнення 

Семін

арське 

занятт

я 

1. Лукін С.Ю. 
Використання 
стресогенних ситуацій 
у колективі для 
підвищення 
ефективності 
управління ним // 
Практична психологія 

1.Самостійн

а підготовка 

питань за 

планом 

семінарсько

го заняття.  

2. 

Опрацювати 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

5 б. за 

аналіз та 

2 

тижні 

http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ua/5556/
http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ua/5556/
http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ua/5556/
http://conference.pu.if.ua/forum/files/20-25032014/Vituyk.pdf
http://conference.pu.if.ua/forum/files/20-25032014/Vituyk.pdf
http://conference.pu.if.ua/forum/files/20-25032014/Vituyk.pdf
http://www./
http://lib.iitta.gov.ua/8741/
http://lib.iitta.gov.ua/8741/


2.Класифікація 

конфліктів в 

організаціях. 

3.Психологічні 

умови та способи 

профілактики та 

попередження 

конфліктів в 

організаціях. 

4.Технології та 

умови 

конструктивного 

розв’язання та 

врегулювання 

конфліктів в 

організаціях.  

 

та соціальна робота. – 
2001. – №9. – С.53-55. 
2. Мастенбрук У. 
Управление 
конфликтными 
ситуациями и развитие 
организации: Пер. с 
англ. М.: ИНФРА-М, 
1996.С.86-94. 
3. Вітюк Н.Р. Психоло-
гія конфлікту: навчаль-
но-методичний посіб-
ник для проведення 
семінарських занять у 
вищих навчальних 
закладах.  Івано-
Франківськ: Симфонія 
форте, 2008. С.122-125. 

першоджере

ла. 

3. 

Підготовка 

до 

контрольної 

роботи.  

(8 год.) 

план-

конспект 

статей; 

5 б. за 

контрольн

у роботу. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Під час вивчення дисципліни студент може набрати 

максимально 100 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти:  

Усні відповіді на семінарських заняттях – максимально 10 б. 

Тести – максимально 20 б. 

Контрольна робота – максимум 5 б. 

Виконання самостійної роботи – максимально 15 б. 

Екзамен – максимально 50б. 
Вимоги до письмової 

роботи 

Перед написанням письмової роботи (тестів, контрольної 

роботи) у форматі проблемних питань чи тестів  студенти 

отримують перелік тем і питань, які виносяться на письмову 

роботу (програмові вимоги) та посилання на навчально-

методичну та наукову літературу із завчасно заданої теми для 

самостійної підготовки.  

Критерії оцінювання тестів: за кожну правильну відповідь 

нараховується 1 бал. 

Критерії оцінювання аналізу конфлікту  до семінарського 

заняття № 2: 

5 балів (відмінно) - завдання виконане в повному обсязі, 

здане вчасно, правильно визначено рівень конфліктності 

ситуації, вид і форму конфлікту, структурні елементи та етапи 

протікання конфлікту;  

4 бали (добре) - завдання виконане в повному обсязі, здане 

вчасно, однак допущені незначні помилки у класифікації 

конфлікту або ж визначенні структурних елементів та етапів 

протікання конфлікту;    

3 бали (задовільно) - завдання виконане не в повному 

обсязі, здане вчасно (або із запізненням), допущено помилки 

або неточності у визначенні виду і форми конфлікту, його 

основних структурних елементів та етапів протікання;   

2 бали (незадовільно) - завдання виконане значно менш, ніж 

наполовину, здане невчасно, структура й динаміка конфлікту 

описані фрагментарно, без осмислення, класифікація конфлікту 



проведена неточно;  

1 бал (незадовільно) — завдання практично не виконано або 

виконане невірно, складається з окремих малозмістовних 

елементів, які за своїм змістом не відображають суті завдання; 

0 балів – завдання відсутнє, завдання не виконано. 

 

Критерії оцінювання плану-конспекту статей: 

 5 балів (відмінно) - завдання виконане в повному обсязі, 

здане вчасно; законспектовані студентом тези містять основні 

ідеї автора та висновки, студент усвідомлює можливості для їх 

практичного застосування;  

4 бали (добре) — завдання виконане в повному обсязі, здане 

вчасно, однак допущені незначні помилки у виділенні та 

розумінні головних ідей праці, висновки не прописані до 

кожної праці; 

3 бали (задовільно) - завдання виконане не в повному 

обсязі, здане вчасно (або із запізненням), при цьому допущені 

помилки у виділенні та розумінні головних ідей, висновки не 

прописані до кожної статті, студент недостатньо, нечітко  

усвідомлює можливості для їх практичного застосування; 

2 бали (незадовільно) - завдання виконане значно менш, ніж 

наполовину, здане невчасно, описані тези й відповіді на 

завдання фрагментарні, не осмислені, відсутнє усвідомлення 

можливості практичного застосування матеріалу;  

1 бал — завдання практично не виконано, складається з 

окремих малозмістовних тез, які за своїм змістом не 

відображають суті завдання; 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки есе та самоаналізу: 

5 балів (відмінно) – повністю розкрито проблемні питання, 

основні тези й сформульовані висновки достатньо обґрунтовані, 

прослідковується творчий підхід у розкритті проблематики. 

4 бали (добре) – проблему загалом розкрито, проте відсутній 

творчий підхід у розкритті проблематики, основні тези й 

сформульовані висновки недостатньо обґрунтовані. 

3 бали (задовільно) – проблему розкрито недостатньо, не всі 

аспекти, вказані у завданні, висвітлено, завдання виконано 

поверхнево, висновки відсутні або недостатньо обґрунтовані.  

2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, 

проблему в есе не розкрито, висновки відсутні. 

1 бал (незадовільно) – завдання не виконано, подається кілька 

тез, які не висвітлюють суті проблеми, містять загальні 

судження. 

0 балів – завдання відсутнє. 

Семінарські заняття В основу системи оцінювання оцінювання знань, умінь і 

навичок студентів закладено такі критерії:  

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні 

інформації щодо змісту навчальної дисципліни; 

2) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу 

інформації по навчальній дисципліні та вміння його 

диференціювати, систематизувати, вербалізувати; 



3) рівень сформованості умінь та навичок, здатність 

застосовувати здобуті знання на практиці; 

4) вміння виявляти творчий підхід у вирішенні 

теоретичних і практичних задач. 

Шкала оцінювання: 

оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального матеріалу, високий рівень 

розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, уміння  творчо мислити, 

вільне володіння науковими термінами, встановлює причинно-

наслідкові зв’язки; 

оцінка «добре» ставиться, якщо студент демонструє 

достатній рівень знань навчального матеріалу, загалом, дає 

правильні відповіді на поставлені питання, однак у деяких 

випадках нечітко їх формулює, допускає окремі несуттєві 

помилки та неточності, має сформовані уміння та навички 

щодо аналізу й вирішення поставлених практичних задач, 

однак при цьому не виявляє самостійність і творчість;  

оцінка «задовільно» – студент загалом володіє навчальним 

матеріалом, але викладає його не досить послідовно і логічно, 

допускає істотні пропуски у відповідях, не завжди вміє 

інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних 

ситуацій і вирішення поставлених задач, нечітко, а інколи й 

невірно формулює основні теоретичні положення та 

встановлює причинно-наслідкові зв’язки;  

оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента 

знань щодо головних проблем навчального курсу, неправильно 

розуміє і, відповідно, неправильно трактує смисл інформації по 

навчальній дисципліні, не сформовані уміння й навички 

застосувати набуті знання для самостійного аналізу й 

вирішення конкретних проблемних (конфліктних) ситуацій. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль у формі екзамену здійснюється після 

завершення вивчення курсу (лекцій і семінарських занять), 

оцінювання рівня досягнення програмних результатів студентами і 

зарахування всіх виконаних ними завдань.  

Всі бали, отримані студентами в процесі вивчення навчальної 

дисципліни (за усні відповіді, тести, контрольну роботу, 

виконання завдань для самостійної роботи), підсумовуються. 

7. Політика курсу 
 

Політика курсу передбачає виконання студентами усіх видів робіт: усних відповідей, 

письмових  робіт, завдань для самостійної роботи, відпрацювання пар, пропущених 

студентом з поважних причин  (наприклад, лікарняні, участь у наукових заходах тощо).  

У випадку пропуску пар з поважних причин, студенти повинні відпрацювати заняття/ 

невиконаний обсяг робіт (написати контрольну роботу, тест, виконати завдання на 

самостійну роботу творчу роботу, усно перездати пропущену тему тощо). Усі ці роботи 

повинні бути виконані й представлені студентом у встановлений час консультацій, при 

цьому не пізніше ніж за 1 тиждень до завершення вивчення навчального курсу групою.  

У випадку виявлення випадків плагіату у виконанні навчальних завдань, академічної 

недоброчесності (списування), пред’явлені студентом завдання не зараховуються. 

Ті студенти, які не виконали завдання для самостійної роботи вчасно, повинні їх 

виконати, однак оцінка при цьому буде знижена на 30 %. Студенти, які пропустили 



семінарські заняття без поважних причин, а також в силу серйозних запізнень на заняття, 

втрачають можливість отримати бали за усні відповіді. Однак повинні виконати всі 

завдання для самостійної роботи і перездати письмові роботи. 

Якщо студент не ліквідував заборгованість і не набрав в результаті вивчення 

навчального курсу мінімум 50 балів, він буде спрямований на повторне вивчення 

навчальної дисципліни. 

8. Рекомендована література 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 

2009.  

2. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. СПб.: Питер, 2009. 304 с. 

3. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для проведення 

семінарських занять у вищих навчальних закладах. Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2008. 176 с. 

4. Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник. 

Івано-Франківськ, 2014.172 с. 

5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов 

учебных заведений. - М.: Академический проект, Трикста, 2005.  

6. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. К.: Вид-во 

Соломії Павличко “Основи”, 2003. 

7. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2009. 538 с. 

8. Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Гардарики, 2011. 

9. Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту. Навчальний посібник.  К.: 

Каравела, 2011.  304 с. 

10. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами управління: Навчальний посібник.  К.: 

Центр навчальної літератури, 2005.  

11. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2010.  

12. Психология конфликта. Хрестоматия / Сост. Н.В.Гришина. СПб., 2001. 448 с. 

13. Прикладная конфликтология / Под ред. К.В.Сельченок. Минск: Харвест, М.: АСТ, 

2001. 

14. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління 

конфліктами. Навчальний посібник. К., 2007.  

15. Cкібіцька Л.І. Конфліктологія: Навч. посібник. К.: Кондор, 2009. 384 с. 

16. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: 

соціально-педагогічний аспект [Навч.-метод. посібник]. К.: ФОП Стеценко В.В.  

2016. 192 с. 
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