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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  – 

3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 Вибіркова 

Спеціальність 053 

«Психологія» 

 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

Клінічна та 

реабілітаційна 

психологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання:  

 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітній рівень: 

магістр 

12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

__ год. __ год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

__ год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

  

для денної форми навчання –  33,3 % : 66,7 % 

 для заочної форми навчання – 11,1 % : 88,9 % 

  



 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Медіація у закладах охорони здоров’я»: 

оволодіння студентів технологією організації й проведення процесу медіації. 

Основні завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів 

розуміння причин виникнення і закономірностей розвитку конфліктів у 

закладах охорони здоров’я, специфіки й напрямів управління конфліктами в 

організації, забезпечити оволодіння студентами технологіями проведення 

медіації.  

 

Загальні компетентності.  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Фахові компетентності.  
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або практики. 

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно-та 

мультидисциплінарних командах. 

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

ПР3.Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг,  

консультування тощо) у сферах освіти, бізнесу, сім’ї, з питань особистісного 

та кар’єрного розвитку, гендерних аспектів у психології, провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи 

та загальнолюдські цінності. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових, зокрема і 

гендерних, підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

 

 



 

  

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Психологічні засади роботи  

з конфліктами в організації 

Тема 1. Конфлікти в організаціях: психологічна характеристика 

Зміст. Поняття про конфлікт. Особливості виникнення та розвитку 

конфліктів в організаціях. Універсальна схема опису конфлікту: класифікація, 

структура, функції,  динаміка, форми протікання. Об’єктивні і суб’єктивні 

причини виникнення конфліктів в організаціях. Діагностика стану 

конфліктності ситуації.  

Тема 2.  Напрями управління конфліктами в організаціях 

Зміст. Форми завершення конфліктів. Поняття «управління конфліктом». 

Основний зміст управління конфліктом.  

Умови попередження і стимулювання конфліктів в організаціях. Методи 

конструктивного розв’язання та врегулювання «вертикальних» та 

«горизонтальних» конфліктів. Особливості конструктивної і деструктивної 

комунікації в конфліктних ситуаціях. Технології оптимізації конфліктної 

взаємодії. 

 

Змістовий модуль 2. Технології ведення процесу медіації у закладах 

охорони здоров’я 

Тема 3. Посередницька діяльність у конфліктних ситуаціях  

Зміст.  Характеристика основних форм вирішення конфлікту в 

організації за допомогою третьої сторони.  Медіація як форма посередництва у 

конфлікті. Порівняльні характеристики медіації з іншими способами вирішення 

конфліктів і спорів у закладах охорони здоров’я. Переваги медіації. Сторони 

медіації. Сфери застосування медіації. Етапи процесу медіації.  

Тема 4. Компетенції і компетентності медіатора 

Статус медіатора. Вимоги до особистості та професійної компетентності 

посередника (медіатора). Етичні принципи діяльності медіатора. Функції та 

зони відповідальності медіатора. Вплив особистісного фактору на процес 

медіації. Визначення прийнятності медіації. Створення робочої групи. 

Тема 5. Технологія роботи зі змістом конфлікту і рішенням в процесі 

медіації 

Зміст. Умови й чинники успішного проведення медіації. Підготовка до 

переговорів. Дослідження інтересів сторін. Комунікативні бар’єри. Робота з 

інтересами. Робота зі стосунками. Допомога сторонам у переході від з’ясування 

позицій до переговорів. Подолання розбіжностей між позиціями. Вербалізація 

позицій. Невербальна комунікація. Робота з альтернативами. Прийняття 

рішення. Закриття процесу. Дослідження ефективності процесу. 

  



 

  

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Психологічні засади 

роботи з конфліктами в організації 

Тема 1. Конфлікти в 

організаціях: 

психологічна 

характеристика 

 

20 4 4 

  

12 

 

20 

 

2 

 

2 

  

16 

Тема 2. Напрями 

управління 

конфліктами 

в організаціях 

 

18 2 4 

  

12 

 

20 

 

 

 

2 

  

18 

Разом за змістовим 

модулем 1 

38 6 8 
  24 40 2 4   34 

Змістовий модуль 2. Технології ведення процесу медіації  

у закладах охорони здоров’я 

Тема 5. 

Посередницька 

діяльність у конф-

ліктних ситуаціях 

 

18 2 4 

  

12 

 

20 

 

2 

   

18 

Тема 4. Компетенції 

і компетентності 

медіатора 

 

10 
2 2 

  
6 

 

10 

 

 

   
10 

Тема 5. Технологія 

роботи зі змістом 

конфлікту і 

рішенням в процесі 

медіації 

 

24 
2 4 

   

18 

 

20 

   

2 

   

18 

Разом за змістовим 

модулем 2 

52 6 10   36 50 2 2   46 

Усього годин 90 12 18   60 90 4 6   80 



 

  

5.Теми семінарських занять 
Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Психологічні засади роботи з конфліктами в 

організації 

1 Конфлікти в організаціях: психологічна характеристика 4 

2 Напрями управління конфліктами 

в організаціях 
4 

Змістовий модуль 2. Технології ведення процесу медіації  

у закладах охорони здоров’я 

3 Посередницька діяльність у конфліктних ситуаціях 4 

4 Компетенції і компетентності медіатора 2 

5 Робота зі змістом конфлікту і рішенням в процесі 

медіації 
4 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Психологічні засади роботи  

з конфліктами в організації 

1 Конфлікти в організаціях: психологічна характеристика 2 

2 Напрями управління конфліктами 

в організаціях 
2 

Змістовий модуль 2. Технології ведення процесу медіації  

у закладах охорони здоров’я 

3 Робота зі змістом конфлікту і рішенням в процесі 

медіації 
2 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

...   

                                                                                           

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

...   

 



 

  

8. Самостійна робота 
Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Психологічні засади роботи з конфліктами в організації 

1 Тема 1. Конфлікти в організаціях: психологічна характеристика 
Конспектування наукових праць: 

- Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 

организации: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. С.57-66. 
- Фишер Р., Юри У. Переговоры без поражения // Прикладная 

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

2001. С.328-379. 

- Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник 
для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. 
– Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. С.6-12. 

Аналіз конфліктних ситуацій.  

12 

2 Тема 2. Напрями управління конфліктами в організаціях 
Конспектування наукових праць: 

- Пов’якель Н.І. Психологічні детермінанти ефективності 

конфліктологічної експертизи як технологічної складової професійної 

регуляції конфліктів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, 

психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип.6. – Ч. 2. – С. 3-15. 

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

посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. 172 с. С.58-61. 

- Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. М., 1991. С.166-181.  

- Рейнуотер Дж. Ваши межличностные отношения в ваших руках // 

Прикладная конфликтология / Под ред. К.В.Сельченок. – Минск, М., 

2001. – С.254-299. 

Аналіз конфліктних ситуацій.  

12 

Змістовий модуль 2. Технології ведення процесу медіації 

у закладах охорони здоров’я 

3 Тема 3. Посередницька діяльність у конфліктних ситуаціях 

Конспектування наукових праць: 

- Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 

2009. C.135-146. 

- Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з 

використанням медіації: соціально-педагогічний аспект [Навч.-

метод. посібник]. К.: ФОП Стеценко В.В.  2016. С.12-56. 
- Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник. Івано-

Франківськ : Симфонія форте, 2014. С.121-124. 

Аналіз конфліктних ситуацій. Визначення прийнятності посередництва. 

12 

4 Тема 4. Компетенції і компетентності медіатора 
Опрацювання документів: 
-Кодекс етики медіатора // 
http://ukrmediation.com.ua/ua/about_center/mediator_code_of_ethics/ 
-Положення про Національну службу посередництва і примирення // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1258/98 

6 

5 Тема 5. Технологія роботи зі змістом конфлікту і рішенням в процесі 
медіації  
Конспектування наукових праць: 

- Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з 

використанням медіації: соціально-педагогічний аспект [Навч.-

метод. посібник]. К.: ФОП Стеценко В.В.  2016. С.97-113. 

Прийоми боротьби з агресією в переговорах. Провокація в переговорах// 

18 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1258/98


 

  

http://rideo.tv/kichaev/ 

Розробка програми процесу медіації в закладах охорони здоров’я. 

 Разом 60 

 

 

Заочна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Психологічні засади роботи з конфліктами в організації 

1 Тема 1. Конфлікти в організаціях: психологічна характеристика 
Конспектування наукових праць: 

- Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 

организации: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. С.57-66. 
- Фишер Р., Юри У. Переговоры без поражения // Прикладная 

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

2001. С.328-379. 

- Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник 
для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. 
– Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. С.6-12. 

- Лукін С.Ю. Використання стресогенних ситуацій у колективі для 

підвищення ефективності управління ним // Практична психологія та 

соціальна робота.  2011. №9. С.53-55. 

Аналіз конфліктних ситуацій.  

16 

2 Тема 2. Напрями управління конфліктами в організаціях 
Конспектування наукових праць: 

- Пов’якель Н.І. Психологічні детермінанти ефективності 

конфліктологічної експертизи як технологічної складової професійної 

регуляції конфліктів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, 

психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип.6. – Ч. 2. – С. 3-15. 

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

посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. 172 с. С.58-61. 

- Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. К., 1994. С.166-181.  

- Рейнуотер Дж. Ваши межличностные отношения в ваших руках // 

Прикладная конфликтология / Под ред. К.В.Сельченок. – Минск, М., 

2001. С.254-299. 

- Обозов Н.Н. Психология конфликта. Основные правила поведения в 

конфликте. СПб.: ЛНПП "Облик", 2001. 51 с. С.29-40. 

Аналіз конфліктних ситуацій.  

18 

Змістовий модуль 2. Технології ведення процесу медіації 

у закладах охорони здоров’я 

3 Тема 3. Посередницька діяльність у конфліктних ситуаціях 

Конспектування наукових праць: 

- Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з 

використанням медіації: соціально-педагогічний аспект [Навч.-

метод. посібник]. К.: ФОП Стеценко В.В.  2016. С.12-56. 
- Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник. Івано-

Франківськ : Симфонія форте, 2014. С.121-124. 

- Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2009. С.419-452. 

- Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии.  СПб.: Питер, 2009. 

C.135-146. 
Аналіз конфліктних ситуацій. Визначення прийнятності посередництва. 

18 

4 Тема 4. Компетенції і компетентності медіатора 
Опрацювання документів: 
-Кодекс етики медіатора. URL: 

10 

http://rideo.tv/kichaev/


 

  

http://ukrmediation.com.ua/ua/about_center/mediator_code_of_ethics/ 
-Положення про Національну службу посередництва і примирення. URL: 

http: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1258/98 

- Передон Н.О. Комунікативний внесок медіатора в гармонізацію 

сосунків. URL: http: Nvmgu_filol_2017_27(2)__27.pdf 
- Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. К., 1994. С.12-28.  

5 Тема 5. Технологія роботи зі змістом конфлікту і рішенням в процесі 
медіації  
Конспектування наукових праць: 

- Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з 

використанням медіації: соціально-педагогічний аспект [Навч.-

метод. посібник]. К.: ФОП Стеценко В.В.  2016. С.97-113. 

Прийоми боротьби з агресією в переговорах. Провокація в переговорах// 

http://rideo.tv/kichaev/ 
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9. Індивідуальні завдання 
   Навчальним планом проведення індивідуальної роботи зі студентами з даної 

дисципліни не передбачено. 

 

10. Методи навчання 
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання: репродуктивний, 

пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладання, частково-

пошуковий, дослідницький. 

 

11. Методи контролю 
У процесі вивчення студентами дисципліни застосовуються такі методи 

контролю знань, вмінь і навичок: поточний і підсумковий. Форми оцінювання: 

усне і письмове опитування, тестування, виконання контрольної роботи, 

контроль самостійної роботи, підсумковий контроль.  

В основу системи оцінювання оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

з дисципліни «Технології розвитку комунікативної компетентності»  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 вербалізувати, диференціювати, 

систематизувати; 

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 усних відповідей студентів на семінарських заняттях: 

оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент демонструє повні і глибокі 

знання навчального матеріалу, високий рівень розвитку умінь та навичок, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1258/98
http://rideo.tv/kichaev/


 

  

правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння  

творчо мислити, приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, 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;  

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 

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, якщо він неправильно розуміє і, 

відповідно, неправильно трактує смисл інформації по навчальній дисципліні, у 

нього не сформовані уміння й навички застосувати набуті знання для 

самостійного аналізу й вирішення конкретних завдань. 

Форма підсумкового оцінювання знань — залік. 

Перелік питань для підсумкового контролю з курсу 

«Медіація у закладах охорони здоров’я» 

1. Універсальна поняттєва схема опису конфлікту. 

2. Особливості виникнення та розвитку конфліктів в організаціях. 

3. Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення конфліктів в організаціях. 

4. Специфіка та методи діагностики стану конфліктності ситуації, особистості 

та групи. Діагностика стану конфліктності ситуації, особистості та групи.  

5. Типові форми завершення конфліктів в організаціях.  

6. Поняття «управління конфліктом». Основний зміст управління конфліктом.  

7. Джерела прогнозування конфліктів.  

8. Технологія конфліктологічної експертизи: основні прийоми та умови 

проведення.  

9. Шляхи попередження конфліктів в організаціях. Умови й способи 

стимулювання конфлікту.  

10. Психологічні умови та способи профілактики та попередження конфліктів в 

організаціях.  

11. Методи психокорекції конфліктної поведінки працівників організації.  

12. Класифікація та характеристика технологій розв’язання конфліктів.  

13. Складання карти можливостей (за Дж.Г.Скотт). Cистема ІПР (А.Філлі). 

14. Технологія картографії конфлікту. Вимоги щодо складання карти 

конфлікту. 

15. Принципи та етапи розв’язання конфлікту.  

16. Чинники та критерії конструктивного розв’язання конфлікту.  

17. Чинники, що ускладнюють розв’язання конфлікту.  

18. Особливості конструктивної і деструктивної комунікації в конфліктних 



 

  

ситуаціях.  

19. Технології оптимізації конфліктної взаємодії.  

20. Характеристика основних форм вирішення конфлікту в організації за 

допомогою третьої сторони.  

21. Медіація як форма посередництва у конфлікті. Етапи медіації.  

22. Етичні принципи посередницької діяльності щодо врегулювання конфліктів.  

23. Вимоги до особистості та професійної компетентності медіатора. 

24. Психологічний вплив у процесі конфліктної взаємодії. Техніки 

протистояння деструктивному впливу. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 Модуль 

2  

Сума 

 

Навчальна (аудиторна) робота 

Змістовий модуль  

1 

Змістовий модуль  

2 
ІНДЗ 

(рефе

-рат) Т1 Т2 сума Т3 Т4 Т5 сума 

Усна відповідь – 15, 

Тести – 10, 

Самостійна робота  

- 20 

45 Робота на парах  (усна 

відповідь) – 15, 

Тести – 10, 

Контрольна робота - 10 

Самостійна робота  

 - 20 

55   

100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної 

дисципліни при підсумковому контролі:  

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні 

рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, 

аналізує причинно-наслідкові зв’язки;  



 

  

“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо 

конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;  

“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу 

конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні 

положення та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знаннь, 

умінь, навичок, науковими термінами. 

 

13. Методичне забезпечення 
- опорні конспекти лекцій;  

- методичні матеріали до семінарських занять;  

- текстові та електронні варіанти тестів для поточного контролю знань; 

- відеоматеріали.  

 

14. Рекомендована література 

Базова література: 
1. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для 

проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2008. 176 с. 

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

посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014.  

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

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

5. Добротворский И.Л. Переговоры на 100%: Технологии эффективных 

переговоров // 

http://qame.ru/book/contact/dobrot_peregovori100/dobrot_peregovori100.pdf  

6. Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту. Навчальний 

посібник. К.: Каравела, 2011. 304 с. 

7. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами управління: Навчальний 

посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005.  

8. Лебедева М. М. Уметь вести переговоры: Практические рекомендации по 

подготовке и ведению переговоров. М.: Общество «Анкил», 1991. 

9. Леонов Н.И. Хрестоматия по конфликтологии // http://www.myword.ru 

10. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 

организации: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. 256 с. 

11.  Психологія вирішення конфліктів: Навч. посібник для студентів вищих 

навч. закладів / В.О.Джелалі. Х. -К., 2006. 320 с. 

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. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням 

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

Стеценко В.В. 2016. 192 с. 

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

конфліктами. Навчальний посібник. К., 2017.  

16. Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. М., 1994. 197с. 

17. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения.  

М.: Наука. 1992.  

 

Допоміжна література: 
1. Крам Т.Ф. Управление энергией конфликта. М.:АСТ,Рефл-бук, 2001.288с. 

2. Кэмп Д. Сначала скажите «Нет». Секреты профессиональных 

переговорщиков», М.: ООО "Издательство "Добрая книга", 2003. 

3. Ланцова С. Политическая конфликтология. СПб.: Питер, 2008. 319 с. 

4. Малкина-Пих И. Г.. Психологическая помощь в кризисних  ситуациях - 

М.: Изд-во Ексмо. 960 с., 2005.  
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