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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS – 4
Загальна кількість годин – 120
Кількість тем – 15

Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Соціальні та поведінкові науки; Навчальний курс 4
(шифр галузі)
(назва галузі знань)
Семестр 8
053 Психологія
(код спеціальності)
(назва спеціальності) Види контрою: екзамен
Психолог ювенальної превенції
(назва СВО)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції
– 30;
Семінарські заняття – 30;
Практичні заняття – 0;
Лабораторні заняття – 0
Самостійна робота – 60;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 0;
Реферати (тощо) – 1.

заочна форма навчання
Лекції
– 10;
Семінарські заняття – 40;
Практичні заняття – 0;
Лабораторні заняття – 0
Самостійна робота – 96;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 0;
Реферати (тощо) – 1.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

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.
Завдання курсу 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 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.
Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Загальна
психологія», «Вікова психологія», «Основи психотерапії», «Основи
психологічного консультування», «Психодіагностика».
Очікувані результати навчання:
дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

у

результаті

вивчення

навчальної

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;
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- 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.
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)

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.
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Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК2.

СК4.
СК7.
СК9.
СК10.
СК11.
СК12.
СК13

Програмні
навчання

результати ПРН 1.
ПРН 2.
ПРН 3.

ПРН 4.
ПРН 8.
ПРН 10.

ПРН11

ПРН 12.

ПРН 13.

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
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
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ПРН 14.
ПРН 15.
ПРН 16.
ПРН 17.

ПР18

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.

3. Програма 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.
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.
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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
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.

Лабораторні заняття

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

2

2

4

30

30

60

Самостійна робота

2

Практичні заняття

Семінарські заняття

Семестр № 8
Тема № 1: Конфліктологія в системі соціальних
8
дисциплін.
Тема № 2: Історія розвитку конфліктологічних
8
знань.
Тема № 3: Конфлікт - як психологічне явище. 8
Теорії конфлікту в психології.
Тема № 4: Умови та причини виникнення 8
конфліктів.
Тема № 5: Складові та структура конфлікту.
8
Тема № 6: Етапи протікання конфлікту.
8
Тема № 7: Класифікація та типологія конфліктів.
8
Тема № 8: Конфлікт в організації.
8
Тема № 9: Стилі поведінки в конфліктах.
8
Тема № 10: Попередження, регулювання та 8
розв’язання конфліктів.
Тема № 11: Завершення конфліктів.
8
Тема № 12: Конфліктний досвід особистості.
8
Тема № 13: Конфлікти у сфері управління.
8
Тема № 14: Керівник у конфлікті: функції, стилі 8
управління.
Тема № 15: Конфлікти у професійній діяльності 8
працівників поліції.
Всього за семестр № 8
120

лекції

Всього

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)
Номер та назва навчальної теми
Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид контролю

8

екзамен

Семестр № 3
Тема № 1: Конфліктологія в системі соціальних
6
дисциплін.
Тема № 2: Історія розвитку конфліктологічних
6
знань.
Тема № 3: Конфлікт - як психологічне явище. 6
Теорії конфлікту в психології.
Тема № 4: Умови та причини виникнення 12
конфліктів.
Тема № 5: Складові та структура конфлікту.
6
Тема № 6: Етапи протікання конфлікту.
10
Тема № 7: Класифікація та типологія конфліктів.
6
Тема № 8: Конфлікт в організації.
10
Тема № 9: Стилі поведінки в конфліктах.
6
Тема № 10: Попередження, регулювання та 14
розв’язання конфліктів.
Тема № 11: Завершення конфліктів.
14
Тема № 12: Конфліктний досвід особистості.
6
Тема № 13: Конфлікти у сфері управління.
6
Тема № 14: Керівник у конфлікті: функції, стилі 6
управління.
Тема № 15: Конфлікти у професійній діяльності 6
працівників поліції.
Всього за семестр № 3
120

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Всього

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)
Номер та назва навчальної теми
Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

6

екзамен

6
6
2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

8
6
6
6
6
6
8
8
6
6
6
6

10

14

96

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1. Конфліктологія в системі соціальних дисциплін.
Дайте відповіді на питання:
Мета та актуальність сучасної конфліктології.
Історичні етапи розвитку конфліктологічних знань.
Конфлікт в галузях права та професійній діяльності
поліції.
Назвіть основні методологічні принципи

Вид контролю

9

Література:
Основна:
1, 3, 9, 10, 11
Додаткова: 1, 9,10

10

конфліктологічної науки.
Тема № 2. Історія розвитку конфліктологічних знань.
Дайте відповіді на питання:
Проблема конфліктів у стародавні часи.
Підходи до вивченні конфліктів у Новий час.
Теорії конфлікту 18-19 ст.
Психологічні та соціологічні концепції конфлікту-19-20 ст.
Коли, на вашу думку, виникли перші конфліктологічні
знання?
Тема № 3. Конфлікт - як психологічне явище. Теорії
конфлікту в психології.
Дайте відповіді на питання:
Напрямки в розробці теорій професійних конфліктів.
Теорія К.Левіна.
Теорія Н.Грішіної.
Теорія конфлікту З.Фрейда.
Теорія конфлікту Мясіщева.
Теорія конфлікту К.Г.Юнга.
Психодинамічна теорія вивчення конфліктів.
Синтагматична теорія вивчення конфліктів.
Когнітівна теорія вивчення конфліктів.
Мотивація учасників конфлікту
Тема № 4. Умови та причини виникнення конфліктів.
Дайте відповіді на питання:
Генезис конфлікту.
Границі конфлікту.
Уявлення про конфлікт в суспільстві, конфліктофобія.
Картографія конфлікту.
Тема № 5. Складові та структура конфлікту.
Дайте відповіді на питання:
Структура конфлікту.
Учасники конфлікту.
Конфліктогени спілкування.
Предмет та об’єкт конфлікту.
Проаналізуйте універсальну понятійну схему конфлікту
А.Я.Анцупова.
Назвіть мотиви, які штовхають людину на конфлікт.
Охарактеризуйте емоційний стан людини, яка конфліктує.
Чим, на вашу думку , відрізняються суперечка та конфлікт?
Тема № 6. Етапи протікання конфлікту.
Дайте відповіді на питання:
Інцидент.
Перехід в гостру форму.
Аналіз ситуації.
Вихід з конфлікту.
Тема № 7. Класифікація та типологія конфліктів.
Дайте відповіді на питання:
Внутрішньоособистий конфлікт.
Міжособистий конфлікт.
Індивідуально-груповий конфлікт.
Міжгруповий конфлікт.
Економічний конфлікт: поняття ,характеристика.

Основна: 1, 3, 5, 6, 8, 11
Додаткова: 2, 4, 7, 10, 12

Основна: 1, 2, 4, 5, 9
Додаткова: 7, 8, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова:1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова:1, 7, 9, 10
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Політичний конфлікт: визначення, типологія. Політична
боротьба.
Педагогічний конфлікт: характеристика, особливості.
Сімейні конфлікти: характеристика, особливості.
Національний конфлікт: поняття, характеристика.
Моральний конфлікт.
Правовий конфлікт: поняття , характеристика.
Тема № 8. Конфлікт в організації.
Дайте відповіді на питання:
Організаційний конфлікт: визначення, особливості.
Соціально-психологічний конфлікт: характеристика,
особливості.
Організаційні та психологічні форми управління
конфліктом.
Тема № 9. Стилі поведінки в конфліктах.
Дайте відповіді на питання:
Що ви розумієте під конфліктною поведінкою людини?
Стилі поведінки у конфлікті за Д.Скотт.
Стратегії зняття емоційної напруги в конфлікті.
Особливості конфліктної поведінки в поліції.
Тема № 10. Попередження, регулювання та розв’язання
конфліктів.
Дайте відповіді на питання:
Розв’язання конфліктів за методом Ч.Ліксона.
Суїцид - як
деструктивний шлях розв’язання
внутрішньоособистого конфлікту.
Проаналізуйте схему вирішення міжособистого конфлікту.
Назвіть особливості розв’язання конфліктів в силових
структурах.
Чи обов’язково до свого розв’язання конфлікт повинен
пройти усі стадії.
Приведіть приклади розв’язання конфліктів за вашою
участю.
Назвіть особливості розв’язання конфліктів в умовах
учбової діяльності в системі “викладач-курсант”.
Тема № 11. Завершення конфліктів.
Дайте відповіді на питання:
Назвіть основні методологічні принципи розв’язання
конфліктів.
Що ви розумієте під вирішенням конфлікту?
Які фактори, на вашу думку, найбільш сприяють
вирішенню міжособистих конфліктів у сучасному
суспільстві?
Чи ефективно приховування конфлікту
Тема № 12. Конфліктний досвід особистості.
Дайте відповіді на питання:
Конфліктологічна сфера та культура особистості.
Конфліктологічний досвід та поведінка.
Соціальні причини конфліктів життєдіяльності людини.
Психологічні та професійні причини конфліктів в поліції.
Тема № 13. Конфлікти у сфері управління.
Дайте відповіді на питання:

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова:1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10
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Поняття «управління агресією».
Форми та методи керування власними агресивними
станами.
Теорія та техніки маніпуляції агресором В.Козлова.
Аналіз конфлікту , його схема та умови.
Особливості конфліктів в поліції.
Дії працівників міліції у конфліктах різних типів.
Типологія конфліктів в поліції: внутрішньоособистий,
міжособистий, індивідуально-груповий, міжгруповий.
Класифікація та особливості учасників конфліктів в
поліції.
Способи врегулювання міжособистісних конфліктів
працівниками поліції.
Тема № 14. Керівник у конфлікті: функції, стилі управління.
Дайте відповіді на питання:
Теорія "переговорів" Р.Фишера і У.Юри.
М'який і жорсткий позиційні підходи в переговорах.
Метод “позиційної боротьби”.
Метод “принципових переговорів”.
Умови та етапи застосування метода “переговорів”.
Чи можливо, на вашу думку , проведення переговорів у
системі відносин “керівник –підлеглий”?
Які ви можете назвати деструктивні наслідки розв`язання
конфліктів в підрозділах МВС ?
Тема № 15. Конфлікти у професійній діяльності працівників
поліції.
Дайте відповіді на питання:
Конфлікти між працівниками різних підрозділів поліції.
Економічні та матеріально-технічні причини конфліктів в
поліції.
Роль та місце особистісного чинника у виникненні
конфліктів в підрозділах поліції. Поняття та зміст
конфліктної компетентності.
Умови підвищення компетентності працівників поліції.
Конфліктологічна культура особистості: визначення,
чинники та процес формування.
Вплив конфліктологічної культури працівників поліції на
успішність
розв'язання
службових
та
особистих
конфліктів.

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

Основна: 2, 3, 5,6, 9, 11
Додаткова: 1, 7, 9, 10

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів

1.
Політична влада та лідерство за М. Вебером.
2.
Влада і панування в діалектичній теорії конфлікту Р. Дарендорфа.
3.
Погляди Л. Козера на природу і функції конфлікту й їх роль у
демократичному і недемократичному суспільстві.
4.
Статична і динамічна моделі конфлікту за К. Боулдінгом.
5.
Конфліктологічна концепція К. Маркса.
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6.
Функціональна теорія конфлікту (Г. Зіммель).
7.
Структура конфлікту.
8.
Сучасні конфлікти в соціумі: аналіз і характеристика.
9.
Конфліктна особистість.
10. Конфлікт – як засіб власного задоволення.
11. Ознаки конфлікту та їх усвідомлення.
12. Конфліктні мотиви.
13. Попередження конфліктів на ранніх стадіях
14. Емоції в конфлікті.
15. Професійні особливості конфліктів та суперечок в правоохоронній
діяльності.
16. Види службових конфліктів в поліції.
17. Попередження службових конфліктів “керівник-підлеглий”.
18. Управління конфліктом.
19. Попередження конфліктних ситуацій в сім’ях працівників поліції.
20. Проблема запобігання конфліктів в конфліктології.
21. Психологічні рекомендації керівнику щодо ефективного розв’язання
конфліктів в колективі.
22. Психологічний вплив в умовах конфлікту „керівник – підлеглий”.
23. Шляхи зняття емоційної напруги в конфлікті.
24. Розв`язання – як закономірний етап завершення конфлікту.
25. Структурні компоненти конфлікту у працях вітчизняних та зарубіжних
авторів.
26. Управління конфліктами в діяльності практичного психолога.
27. Запобігання насильству в конфлікті.
28. Конфлікт в психоаналітичній психології.
29. Мотивація в конфлікті.
30. Конфліктні особистості.
31. Конфліктогени в конфлікті.
32.
Підхід З. Фрейда до тлумачення внутрішньоособистісного конфлікту
33.
Теорія
екзистенціальної
дихотомії
Е.
Фромма
та
внутрішньоособистісний конфлікт
34.
Класифікація внутрішньоособистісного конфлікту за К. Левіним.
35.
Карен Хорні та її «Наші внутрішні конфлікти»
36.
Функціонування психологічного захисту особистості
37.
Суїцидальна поведінка як наслідок дезадаптації особистості в умовах
внутрішньоособистісного конфлікту
38.
Стратегії і тактика врегулювання міжособистісного конфлікту
39.
Кризові періоди у розвитку сім’ї
40.
Типи дисгармонійного виховання у сім’ї
41.
Особливості подружніх конфліктів
42.
Конфлікт батьків і дітей: причини та методи профілактики і вирішення
43.
Специфіка та можливі наслідки організаційного конфлікту
44.
Трудовий конфлікт і форми його прояву
45.
Особливості індивідуального трудового конфлікту
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46.
Особливості етнонаціональних конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ
століть.
47.
Етнонаціональні конфлікти як чинники міжнародної політики.
48.
Міжнаціональні відносини в Україні: шляхи безконфліктної взаємодії.
49.
Етнічні та регіональні конфлікти: загальне та особливе.
50.
Специфіка розгортання регіональних і національно-етнічних
конфліктів і проблема управління ними.
51.
Особливості міжнаціональних конфліктів в умовах соціальної кризи.
52.
Громадянські війни як різновид політичного конфлікту
53.
Особливості врегулювання і вирішення внутрішньополітичних
конфліктів у демократичній державі
54.
Легітимність влади та конфліктність політичної системи
55.
Ненасильницькі технології та їх використання у вирішенні політичних
конфліктів
56.
Особливості
сучасних
політичних
конфліктів
у
країнах
пострадянського простору
57.
Сучасні політичні конфлікти в Україні
58.
Конфліктогенні чинники взаємин громадян із чиновниками
59.
Конфлікти в процесі розробки управлінських рішень
60.
Природа конфліктів у сфері державного управління, проблема їх
типології
61.
Специфіка і можливі наслідки організаційно-управлінського конфлікту
62.
Природа конфліктів у колективах працівників поліції.
63.
Аналіз діагностичного інструментарію для дослідження конфліктів у
правоохоронних органах.
64.
Дисциплінарна практика в поліції і конфлікти (пошук зв’язків і
залежності).
65.
Нормативна база МВС України стосовно попередження конфліктів та
оптимізації соціально-психологіного клімату (аналітичний огляд).
66.
Насильство як метод вирішення конфлікту, його характеристика,
причини застосування.
67.
Основні способи врегулювання і вирішення соціальних криз і
конфліктів.
68.
Особливості врегулювання і вирішення внутрішньополітичних
конфліктів у демократичній державі.
5.1.2. Теми курсових робіт – не передбачено
5.1.3. Теми наукових робіт – не передбачено
6. Методи навчання
При проведенні лекцій використовувалися такі методи:
– метод пояснення;
– метод проблемного викладання;
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– розповідь;
– аналітичний метод;
– метод прикладів.
При проведенні практичних занять використовувалися методи:
– метод вправ;
– проблемний,
– частково-пошуковий;
– дослідницький.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль

1. Конфліктологія: поняття, предмет, задача, методи.
2. Конфлікт: визначення, характеристика.
3. Проблема «конфлікту» у соціально-психологічній літературі.
4. Методи дослідження міжособистих конфліктів.
5. Методи дослідження міжгрупових та соціальних конфліктів.
6. Візуальна діагностика конфліктних явищ.
7. Єтапи конфліктологічного дослідження.
8. Типологія конфліктів.
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.
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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).
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.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
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Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути: екзамени (комплексні
екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати,
есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
презентації результатів
виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні,
тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних
та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі
– здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань,
їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються такі види
робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та
індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджрел
та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів,
наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів,
моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та
інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій
в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок
за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи
помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях
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обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність
здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова.
Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то
науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються
при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу
якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в
поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у
поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота,
виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра
визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи,
самостійної або індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять

Самостійна робота

Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
національною
Пояснення
шкалою

Оцінка

Оцінка в
балах

90 – 100

А
Відмінно
(“зараховано”)

80 – 89

75 –79

B

Добре
(“зараховано”)

65 –74

C

D

Задовільно
(“зараховано”)
60 – 64

E

21–59

FX

1–20

Незадо
вільно
(„не
зараховано”)

F

відмінно - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота
без помилок або з однією незначною помилкою)
дуже добре - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з
двома-трьома незначними помилками)
добре - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з них
не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані
з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією-двома
значними помилками
задовільно - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або
з однією-двома значними помилками
задовільно - теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні
навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання
навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено
числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму
критеріїв оцінки
умовно незадовільно – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні
практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм
навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання
оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (із можливістю повторного складання), робота, що
потребує доробки)
безумовно незадовільно – безумовно незадовільно (теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над
матеріалом курсу не приведе до значного підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
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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.
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
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Х., 2001.
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11.
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історія, інноваційні технології : Суми : СумДПУ, 2012 : Наук. журнал № 4 (22),
2012. – С. 349-356.
13.
Червоний П. Д. Тренінг „Формування організаторських умінь,
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