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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Конфліктологія» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої
освіти, обов’язкова компонента освітньої програми першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти 053 Психологія (психолог ювенальної превенції).
Предметом дисципліни «Конфліктологія» є особливості, принципи та
формування адекватного уявлення курсантів про теорію та практику аналізу та
розв’язання різноманітних конфліктів, які відбуваються в повсякденному
житті, можливостей для правильного та максимально ефективного
використання психологічних та конфліктологічних знань в практичній
діяльності психологів та працівників поліції.
Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Загальна
психологія», «Вікова психологія», «Основи психотерапії», «Основи
психологічного консультування», «Психодіагностика».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема №1. Конфліктологія в системі соціальних дисциплін.
Тема №2. Історія розвитку конфліктологічних знань.
Тема №3 Конфлікт - як психологічне явище. Теорії конфлікту в
психології.
Тема № 4. Умови та причини виникнення конфліктів.
Тема № 5. Складові та структура конфлікту.
Тема № 6. Етапи протікання конфлікту.
Тема № 7. Класифікація та типологія конфліктів.
Тема № 8. Конфлікт в організації.
Тема № 9. Стилі поведінки в конфліктах.
Тема № 10. Попередження, регулювання та розв’язання конфліктів.
Тема № 11. Завершення конфліктів.
Тема № 12. Конфліктний досвід особистості.
Тема № 13. Конфлікти у сфері управління.
Тема № 14. Керівник у конфлікті: функції, стилі управління.
Тема № 15 Конфлікти у професійній діяльності працівників поліції.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою курсу «Конфліктологія» є оволодіння здобувачами вищої

освіти знаннями про міжособисті та внутрішні конфлікти, вивчення та
відпрацювання
методів
запобігання
та
профілактики
конфліктів,
конструктивного аналізу виникаючих протиріч.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування в
здобувачів вищої освіти знання про конфліктні явища; дати систематизоване
оглядове уявлення про теорії розвитку конфлікту, оволодінні здобувачами
вищої освіти теоретичними знаннями з теорії розвитку конфліктологічної
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науки, її загальними положеннями, цілями, методами та застосуванням цих
знань у різних областях ї діяльності; сформувати знання про особливості
психічних станів (насамперед, агресивних та конфліктних) особистостей та
груп; виявити механізми запобігання, нейтралізації та управління
внутрішньоособистими і міжособистими конфліктами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Конфліктологія»
здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
предмет, структуру і принципи конфліктології як навчальної
дисципліни;
методи, що використовує конфліктологічна наука;
основні категорії конфлікології;
поняття особистості та основні теорії;
структуру та об’єктивні складові конфлікту;
загальні функції конфліктів та їх вплив на опонентів;
умови виникнення суперечок та конфліктів;
основні закономірності протікання конфліктів;
класифікацію та типологію конфліктів;
шляхи попередження і розв'язання конфліктів;
конфліктні та агресивні стани особистості;
основи переговорних процесів.
уміти:

- визначати предмет та завдання конфліктології;
- характеризувати емоційний стан людини з точки зору можливих
конфліктних дій;
- визначати предмет та об’єкт конфлікту;
- визначати учасників конфлікту;
- класифікувати конфлікт;
- аналізувати динаміку протікання конфліктів;
- розв’язувати та попереджати конфлікти, пов’язані із професійною
діяльністю в поліції;
- визначати конфліктні та агресивні стани особистості;
- володіти методиками дослідження службових та особистих конфліктів,
- володіти методиками дослідження конфліктності людини та підрозділу;
- класифікувати методи управління конфліктами;
- прогнозувати подальші дії учасників конфлікту;
- прогнозувати та попереджати конфлікти;
- здійснювати психологічну допомогу у подоланні конфлікту.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
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1.5. Програмні компетентності:

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
Інтегральна
проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності (СК)

навчання, що передбачає застосування правових доктрин,
принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у практичних
ЗК1.
ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК2.
розуміння професійної діяльності.
Навички
використання
інформаційних
і
ЗК3.
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК4.
знаннями.
ЗК5.
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8.
Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК9.
Здатність працювати в команді.
СК2.

СК4.
СК7.
СК9.
СК10.
СК11.
СК12.
СК13

Програмні
навчання

результати ПРН 1.
ПРН 2.
ПРН 3.

Здатність
до
ретроспективного
аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ.
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
здійснювати
просвітницьку
та
психопрофілактичну відповідно до запиту
Здатність
здійснювати
заходи
організаційнометодичного
забезпечення
профорієнтації
та
профвідбору.
Здатність дотримуватися норм професійної етики.
Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
Здатність і готовність забезпечувати дотримання
прав і свобод дитини під час здійснення
професійної діяльності.
Аналізувати та пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми
та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
Розуміти закономірності та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ в контексті
професійних завдань.
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у
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ПРН 4.
ПРН 8.
ПРН 10.

ПРН11

ПРН 12.

ПРН 13.

ПРН 14.
ПРН 15.
ПРН 16.
ПРН 17.

ПР18

2.

т.ч.
з
використанням
інформаційнокомунікаційних технологій, для вирішення
професійних завдань.
Обґрунтовувати
власну
позицію,
робити
самостійні висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних джерел.
Презентувати результати власних досліджень усно
чи письмово для фахівців і нефахівців.
Формулювати
думку
логічно,
доступно,
дискутувати,
обстоювати
власну
позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до
культуральних особливостей співрозмовника.
Складати та реалізовувати план консультативного
процесу з урахуванням специфіки запиту та
індивідуальних
особливостей
клієнта,
забезпечувати ефективність власних дій
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій,
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо,
відповідно до вимог замовника.
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи гендерно-вікові
відмінності.
Ефективно виконувати різні ролі у команді у
процесі вирішення фахових завдань, у тому числі
демонструвати лідерські якості.
Відповідально
ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
Знати, розуміти та дотримуватися етичних
принципів професійної діяльності психолога.
Демонструвати соціально відповідальну та свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у професійній та
громадській діяльності.
Вживати ефективних заходів щодо збереження
здоров’я (власного й оточення) та за потреби
визначати зміст запиту до супервізії.

Короткий опис змісту навчальної дисципліни

ТЕМА № 1. Конфліктологія в системі соціальних дисциплін.
Поняття, завдання та напрямки сучасної конфліктології. Визначення та
сутність конфлікту. Мета, роль, завдання конфліктології. Предмет та об’єкт
конфліктології. Місце конфліктології в системі соціальних дисциплін. Сучасний
стан та напрямки в розробці теорії конфлікту. Методологія та методи
конфліктології.
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ТЕМА № 2. Історія розвитку конфліктологічних знань.
Ранні та загальнонаукові погляди на конфлікт. Проблема конфлікту в
епоху Відродження та Просвітництва. Філософсько-соціологічні погляди на
конфлікти (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Психологічні концепції конфлікту.
Розвиток конфліктології - кінець ХХ – початок ХХІ ст. Розвиток конфліктології
на пострадянському просторі та в Україні.
ТЕМА № 3. Конфлікт - як психологічне явище. Теорії конфлікту в
психології.
Психологічні особливості особистості, які впливають на виникнення
конфліктів. Теорія “соціальних ролей” у визначенні причин виникнення
конфліктів. Поведінка індивіда в умовах конкуренції. Загальна характеристика
конфліктного поводження. Концепції міжособистісних, внутрішньогрупових та
міжгрупових конфліктів.
ТЕМА № 4. Умови та причини виникнення конфліктів.
Причини виникнення конфліктів. Мотивація конфліктантів. Причини
виникнення конфліктів серед дітей. Причини конфліктів у підрозділах поліції.
ТЕМА № 5. Складові та структура конфлікту.
Структурні елементи конфлікту. Структурно-понятійна модель аналізу
конфлікту. Класифікація конфліктів. Межі конфліктів.
ТЕМА № 6. Етапи протікання конфлікту.
Поняття конфліктної ситуації. Поняття та типологія конфліктогенів.
Управління конфліктною ситуацією. Основні учасники конфліктної ситуації та
вирішення конфліктних ситуацій у колективі. Динаміка конфлікту: періоди та
етапи. Динаміка частоти конфліктів в залежності від їх тривалості.
ТЕМА № 7. Класифікація та типологія конфліктів.
Типологізація конфліктів у сучасній науці. Загальна класифікація
конфліктів: політичні, соціальні, сімейні, міжетнічні конфлікти. Внутрішньоособистісний конфлікт. Групові та міжгрупові конфлікти. Сутність та типологія
групових конфліктів.
ТЕМА № 8. Конфлікт в організації.
Структура конфлікту в організації. Специфіка організаційно-трудового
конфлікту. Трудовий колектив як середовище виникнення конфліктів. Причини
трудових конфліктів та їх вирішення. Загальна характеристика професійних
конфліктів у правоохоронній діяльності.
ТЕМА № 9. Стилі поведінки в конфліктах.
Стратегії поводження в конфлікті. Характеристика основних стратегій
поводження. Основні моделі поводження особистості в конфліктній взаємодії.
Міжособистісні методи (стилі) поведінки в конфлікті за К. Томасом і Р. Кілменом.
ТЕМА № 10. Попередження, регулювання та розв’язання конфліктів.
Імовірні результати конфлікту та форми його завершення. Запобігання
конфлікту. Регулювання конфлікту. Розв’язання конфлікту.
ТЕМА № 11. Завершення конфліктів.
Сутність та основні форми посередництва. Основні функції медіатора.
Типологія посередників. Технологія медіації, її результативність та фактори
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впливу на неї. Етапи посередницької діяльності. Моделі і стилі виходу з
конфлікту. Базові основи консенсусу.
ТЕМА № 12. Конфліктний досвід особистості.
Конфліктні взаємовідносини в дитячому віці. Конфлікти в підлітковому
віці.
Індивідуально-психологічні
особливості
суб’єктів
конфліктів.
Фрейдівський
підхід
до
внутрішньоособистісного
конфлікту.
Внутрішньоособистісні і персональні методи вирішення конфліктів.
Особливості сприйняття конфліктної ситуації.
ТЕМА № 13. Конфлікти у сфері управління.
Соціальне управління та його види. Природа і види конфліктів у сфері
управління. Специфіка організаційно-управлінських конфліктів. Типологія і
способи врегулювання організаційно-управлінських конфліктів.
ТЕМА № 14. Керівник у конфлікті: функції, стилі управління.
Стилі управління колективом в конфлікті. Логіка та послідовність роботи
керівника по розв’язанню конфлікту. Стимулювання конфліктів: цілі, причини,
методи. Типові помилки керівника в ситуації конфлікту. Психологічні причини
некомпетентних рішень.
ТЕМА № 15. Конфлікти у професійній діяльності працівників поліції.
Конфліктологічна культура працівників поліції. Джерела виникнення
конфліктів у правоохоронних органах. Вирішення внутрішньоорганізаційних
конфліктів в поліції.
3.

Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті

Основна
1.
Ващенко І. В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх
вирішення в органах внутрішніх справ : монографія / І. В. Ващенко. - Х. : ОВС,
2002. - 256 с.
2.
Великий В. М. Конфліктологія : навч. посіб. / В. М. Великий. Херсон : Вид. Чуєв С.М., 2006. - 340 с.
3.
Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія / Л. Й. Гуменюк. - Львів :
ЛьвДУВС, 2015. - 564 с.
4.
Конфлікт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання : Навч.
посібник / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка, АПН України. - К. : Знання, 1998. 291 с.
5.
Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В .Д.
Воднік та ін.. - Х. : Право, 2012. - 128 с.
6.
Конфліктологія : навч. посіб. / М.П. Гетьманчук, П.М. Гетьманчук,
С.С. Гнатюк та ін.. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 343 с.
7.
Примуш М. В. Конфліктологія : Навч. посібник / М.В. Примуш. - К.
: Професіонал, 2006. - 284 с.
8.
Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і
управління конфліктами : Навч. посібник. - К. : Професіонал, 2007. - 336 с.
9.
Скібіцька Л. І. Конфліктологія : навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. - Київ :
Центр учб. літ., 2016. – 383.
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10. Технології розв'язання конфліктів у педагогічній взаємодії : Навч.метод. посібник / Г. В. Ложкін, М. О. Коць, Т. В. Петровська, І. Ю. Зубкова. Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 154 с.
11. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів / Є.Б.
Тихомирова, С.Р. Постоловський. - Суми : Унів. кн., 2008. - 240 с.
12. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : Навч.
посібник / М.В. Цюрупа. - К. : Кондор, 2004. - 170 с.
13. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб.. Київ : Центр учб. літ., 2018. - 175 с.
Додаткова
1.
Беззубко Л. В. Управління трудовими конфліктами / Л. В. Беззубко та ін. – К.: МАУП, 2004. – 256 с.
2.
Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / Андрій
Гірник, Андрій Бобро. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Осно- ви», 2003. – 172 с.
3.
Загальна конфліктологія: Навч. посіб. / Ващенко І. В. та ін. —
Х., 2001.
4.
Іванов В. М. Юридична конфліктологія: навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. – К.: МАУП, 2004. – 224 с.
5.
Конфліктологія / за ред. проф. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Х.:
Право, 2002. – 256 с.
6.
Ішмуратов А. Т., Бобровник С. В. Конфліктологія юридична //
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Шемшученко Ю. С. (голо- ва) та ін. Т.
3. — К., 2001.
7.
Мадіссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у
приватних правовідносинах // Право України. — 2003. — № 9.
8.
Пірен М. І. Деонтологія конфліктів та управління. — К., 2001.
9.
Пірен М. І. Конфліктологія: підручник / М. І. Пірен. – К.: МАУП,
2003. – 484 с.
10.
Червоний П. Д. Шляхи формування комунікативної та конфліктної
компетентності офіцерів керівної ланки навчальних курсів / П. Червоний //
Педагогіка та психологія. Вип. 331. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 182-188.
11.
Червоний П. Д. Особливості формування конфліктологічної
компетентності курсових офіцерів / П.Д. Червоний // Проблеми сучасності:
культура, мистецтво, педагогіка : Зб. наук. пр. – Харків-Луганськ : СтильІздат,
2008. – Вип. 11. – С. 303-313.
12.
Червоний П. Д. Особливості формування у курсових офіцерів
комунікативних умінь розв’язання конфліктів як складової готовності до
виховної роботи з курсантами / П.Д. Червоний // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології : Суми : СумДПУ, 2012 : Наук. журнал № 4 (22),
2012. – С. 349-356.
13.
Червоний П. Д. Тренінг „Формування організаторських умінь,
комунікативної і конфліктологічної компетентності” / П. Д. Червоний //
Психологічні технології в екстремальних видах діяльності : матеріали V
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 28–29 трав. 2009 р.). – Донецьк : Донец.
юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – С. 234–236.

10

Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.
Матвійчук Т. Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник /
Т. Ф. Матвійчук. – Львів : Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. - 76 с. URL:
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11447/1/%D0%9C%D0%B0%D1
%82%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2.%20
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%
D1%81%D1%96%D0%B1%25D.pdf
2.
Єременко Л. В. Конфліктологія: навчальний посібник / Л. В.
Єременко. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2018. – 219 с. URL:
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/konfliktolohija-.pdf
3.
Миронова О. М. Конфліктологія : навчальний посібник / О. М.
Миронова, О.В. Мазоренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с. URL:
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/7479/1/%D0%9A%D0%BE%D0
%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D1%96%D1%8F%20_%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%202011%2C%20
%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2
C%20%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%
BA%D0%BE.pdf
4.
Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д.
Воднік
та
ін.
—
Х.
:
Право,
2012.
—
128
с.
URL:
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2012/Konfliktologiy_2012.pdf
5.
Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія
переговорів: Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с. URL:
6.
https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%9A/%D0%9A%D0%BE%D0%BD
%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE
%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A2%D0%B8
%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20
%D0%84.%20%D0%91.pdf
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольні питання для підсумкового контролю (екзамен):
Конфліктологія: поняття, предмет, задача, методи.
Конфлікт: визначення, характеристика.
Проблема «конфлікту» у соціально-психологічній літературі.
Методи дослідження міжособистих конфліктів.
Методи дослідження міжгрупових та соціальних конфліктів.
Візуальна діагностика конфліктних явищ.
Єтапи конфліктологічного дослідження.
Типологія конфліктів.
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9. Види внутрішніх конфліктів.
10.Загальна класифікація конфліктів.
11.Емоційно-вольова сфера в конфлікті.
12.Вербальні і невербальні форми вираження конфліктної поведінки.
13.Психологічні особливості поведінки людей у конфліктах.
14.Економічний конфлікт: поняття ,характеристика.
15.Політичний конфлікт: визначення, типологія. Політична боротьба.
16.Соціально-психологічний конфлікт: характеристика, особливості.
17.Педагогічний конфлікт: характеристика, особливості.
18.Конфліктний стрес.
19.Сімейні конфлікти: характеристика, особливості.
20.Національний конфлікт: поняття, характеристика.
21.Моральний конфлікт.
22.Організаційний конфлікт: визначення, особливості.
23.Правовий конфлікт: поняття , характеристика.
24.Поняття “конфліктної конфронтації”: характеристика, особливості.
25.Функціональний і дисфункціональний конфлікти.
26.Умови виникнення конфліктів.
27. Конфлікт і соціально-психологічний клімат у колективі.
28. Причини виникнення конфліктів.
29. Конфліктогени спілкування.
30.Динаміка конфлікту.
31.Модель процесу конфлікту.
32.Класифікація учасників конфлікту.
33.Стилі поведінки в конфлікті його учасників; методика К.Томаса.
34.Дисципліна - як засіб попередження конфліктів.
35.Розв’язання конфліктів.
36.Критерії розв’язання конфлікту.
37.Чинники конструктивного підходу до розв’язання конфліктів.
38.Професійні особливості конфліктів в органах внутрішніх справ.
39.Суб’єктивні причини виникнення конфліктів в підрозділах поліції.
40.Класифікація конфліктів в органах внутрішніх справ.
41.Об’єктивні причини виникнення конфліктів в підрозділах поліції.
42.Профілактика конфліктів в поліції.
43.Шляхи розв’язання конфліктів в поліції.
44.Особливості конфліктів у професійній діяльності поліцейського.
45.Метод "переговорів" в конфлікті Р.Фишера й У.Юрі.
46.Позиційні підходи в переговорах (м'який, жорсткий).
47.Керування конфліктною ситуацією: структурні і міжособистісні методи.
48.Розв’язання сімейних конфліктів.
49.Попередження сімейних конфліктів.
50.Вивчення й аналіз конфліктів( Д.Г.Скотт).
51.Розв’язання конфліктів по Д.Г.Скотт; візуалізація.
52.Розв’язання міжособистісних конфліктів (модель В.Андрєєва)
53.Стратегія співробітництва в конфлікті (Х.Корнеліус,Ш.Фейр).
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54.Посередництво в конфлікті (етапи, умови)
55.Картографія конфлікту.
56.Класифікація "конфліктних" у спілкуванні людей.
57.Принципи спілкування з "конфліктними" людьми.
58.Динаміка розв’язання конфліктів за теорією Ч.Діксона.
59.Керівник у конфлікті. Стилі керівництва в колективі.
60.Стимулювання конфліктів: цілі, причини, методи.
61.Розв’язання правових конфліктів.
62.Симпатії й антипатії :форми прояву, умови виникнення.
63.Раціонально-емотивна терапія в конфлікті.
64.Конфліктологічна компетентність особистості: поняття, зміст.
65.Динаміка конфлікту в поліції (особливості та етапи конфліктної
ввзаємодії).
66.Конфліктостійкість як професійно значуща якість працівника поліції.
67.Особливості управління внутрішньоособисними конфліктами.
68.Способи управління міжособистісними конфліктами працівниками
поліції.
69.Способи управління міжгруповими конфліктами працівниками поліції.
70.Особливості вирішення конфлікту “керівник-підлеглий” в поліції.
71.Роль та місце психологічної служби у попередженні та розв’язанні
конфліктів.
72.Психологічне супроводження конфліктних працівників поліції.
73.Керування конфліктною ситуацією: структурні і міжособистісні методи.
74.Агресія в конфлікті.

