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Анотація 

Узмістізапропонованоїпрограмирозглянутоосновнітеоретичніпроблемитаконцепціїсоціальної 

психології, а також прикладні аспекти науки. Розкрито підходи до розуміння предмету,завдань та 

функцій соціальної психології. Висвітлено основні соціально-психологічні феномени, 

їхдетермінанти,механізми,динаміку.Основнаувагазосередженанарозкриттісоціально-

психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, функціонування 

соціальнихгрупта міжгруповихвідносин 

 

Метатазавданнядисципліни 

Метавикладаннянавчальноїдисципліни «Конфліктологія»полягаєвознайомленні 
здобувачівз основними проблемами науки, особливостями її категоріального апарату, з соціально-

психологічнимиособливостями феномену конфлікту, внутрішньогрупової та 

міжгруповоївзаємодії;іззакономірностямипсихосоціальногорозвиткутасоціалізаціїіндивіда,зосновн

ими 

детермінантамитамеханізмамисоціальноїповедінкиособистості. 

Завданнявикладаннядисципліни«Конфліктологія»полягаєуформуванніздатностіздобувачів 

вищої освіти розуміти загальний контекст соціальної ситуації та обирати конструктивніспособи 

налагодженняміжособистісної взаємодії. 

Курсспрямованийнаформуваннянаступнихзагальнихтафаховихкомпетентностей 

передбаченихосвітньоюпрограмою: 

 

 ЗК5.Здатністьдіятинаосновіетичнихміркувань(мотивів),соціальновідповідальноісвідомо. 

 СК5.Здатністьстворюватитаорганізовуватиефективнікомунікаціївпроцесіуправління. 

 СК6.Здатністьформуватилідерськіякостітадемонструватиїхупроцесіуправліннялюдьми. 

 СК8.Здатністьвикористовуватипсихологічнітехнологіїроботизперсоналом 

 

 

3.Очікуванірезультатинавчання: 

 

Урезультатівивченнянавчальноїдисципліниздобувачвищоїосвітиповинен: 

 

ПРН07. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу,

 зпредставникамирізнихпрофесійнихгруп і вміжнародномуконтексті. 

ПРН10.Демонструватилідерськінавичкитавмінняпрацювативкоманді,взаємодіятизлюдьми,впливатинаї

хповедінкудля вирішенняпрофесійнихзадач. 

ПРН14.Використаннязнаньзпсихологіїприрозв’язуванніуправлінськихзавданьвосвітнійсфері.  

 
 

Передумови вивчення дисципліни для 

формуванняпрограмнихрезультатівнавчаннятакомпетентносте

й 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Конфліктологія» значно підвищиться, 

якщостудент попередньо опанував матеріал таких дисциплін як:: соціальна психологія, 

психологіяособистості. 

Перелік тем 

Змістовиймодуль1Загальнатеоріяконфлікту 

Тема1.Предметтазавданняконфліктології.Методививченняконфліктів. 

Тема2Сутністьтаструктураконфлікту.Класифікаціяконфліктів 



Тема3Психологічніособливостіінтрапсихічноготаміжособистісногоконфлікту 

Тема4Виникненнятадинамікаконфлікту 

Тема5Сімейніконфлікти 

Тема6Конфліктнавзаємодія. 

Змістовиймодуль2.Шляхиконструктивноговирішеннятапопередженняконфлікту 

Тема1.Розв’язанняконфлікту. 

Тема2.Медіаціяякформакеруванняконфліктом 

Тема3.Особливостіконфліктівусферіуправління 

Тема4.Посередництвопсихологаурозв’язанніконфліктів. 

Тема5Профілактикаміжособистіснихконфліктів 

Тема6.Ефективнаповедінкауконфліктахтаїхконструктивнерозв’язання 

 
Рекомендована література 

Базова 

1. АнцуповА.Я.Введениевконфликтологию.Київ:МАУП,1996.104с. 

2. ГришинаН.В.Психологияконфликта. СПб.:Питер,2000.464с. 

3. ІшмуратовА.Т.Конфліктізгода:основикогнітивноїтеоріїконфліктів:навчпосіб.Київ:Наук

.думка, 1996.189 с. 

4. КозыревГ.И.Введениевконфликтологию:Учеб.пособ.Москва.:Владос,2001.176с. 

5. НагаївВ.М.Конфліктологія:Курслекцій(модульн.варіант):посіб.Київ:Центрнавч.літер., 

2004.198 с. 

6. ПіренМ.І.Конфліктологія:підручник.Київ.:МАУП,2003.250с. 

7. СкоттД.Г.Конфликты,путиихпреодоления.Киев.:Внешторгиздат,1991.191с. 

8. ХасанБ.И.Конструктивнаяпсихологияконфликта.СПб.:Питер,2003. 

 

Допоміжна 

1.  АронсонЭ.,.УилсонТ.,ЕйкертР.Социальнаяпсихология:Психологическиезаконыпов

едениячеловекавсоциуме.СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,2002. 560с. 

2. БитяноваМ.Р.Социальнаяпсихология.М.:ЭКСМО-Пресс,2001.575 с. 

3. ДоценкоЕ.Л.Психологияманипуляции:феномены,механизмы,защита.М.:ЧеРо,Изд-

воМГУ, 2000.344 с. 

4. ЗимбардоФ,ЛяйппеМ.Социальноевлияние. СПб.:Питер,2000.448с. 

5. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М.: Его-

Пресс,2004. 599с. 

6. КвиннВ.Прикладнаяпсихология.СПб.:Питер,2000.560с. 

7. КрижанскаяЮ.С.,ТретьяковВ.П.Грамматикаобщения.М.:Смысл,1999.279с. 

8. МайерсД.Социальнаяпсихология. СПб.:Питер,2005.784с. 

9. Психологіясуїциду/Підред.В.П.Москальця.К.:Академвидав,2004.248с. 

10. СулимоваГ.С.Социальнаяработаиразрешениеконфликтов.М.:Ин.практ.психол.,1996. 

175с. 

11. ВасильевИ.Н.Тренингпреодоленияконфликтов.СПб.:Речь,2003.174с. 

12. ВалкерД.Тренингразрешенияконфликтов(дляначальнойшколы).СПб.:Речь,2001.128 с. 

13. ЕмельяновС.М.Практикумпоконфликтологии.СПб.:Питер,2004.400с. 

14. КрыськоВ.Г.Социальнаяпсихология:Схемыикомментарии.М.:Владос-Прес,2001.208 с. 

15. Психологияконфликта:Хрестоматия/Сост.иобщ.ред.Н.В.Гришиной.СПб.:Питер,2001. 

448с. 

16. РоякА.А.Психологическийконфликтиособенностииндивидуальногоразвитияличностир

ебенка.М.:Педагогика, 1988.120с. 

17. ЧернышевА.С.Практикумпорешениюконфликтныхпедагогическихситуаций.М.:Пед.об

ществоРоссии,1999.186 с. 

 

 

        Інформаційні ресурси 



Інформаційні ресурси включають бібліотечні фонди, Інтернет-

ресурси,електроннікниги. 

Доінформаційнихмасивівзпсихології належать: 

MEDLINE з доступом через http//www.nlm.nih.Gov /databases freemedl.html 

абоhttp//www.healthgate.com; 

http://www.yahoo.com/Science/Psychology;http://ma

ple.lemoyne.edu/-

hevern/psychref.html;http://www.grohol.com/web.ht

m;http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm;

http://sosig.esrc.bris.ac.uk.http://vygotsky.motiv.msu.

su;http://www.apa.org/.http://www4.ncbi.nlm.nih.gov

/PubMed/http://www. free.net; RELARN-

IPhttp://www.ripn.net; 

http://www.rannet.ruhttp://www.psychology.ltsn

.ac.ukhttp://www.lemoyne.edu/OTRP/internet.ht

ml 

http://conflictology.ru/index.php/conflict2.http://psystudy.ru/3. 

http://www.isras.ru/socis.html4.http://www.politstudies.ru/5. 

http://www.colorado.edu/conflict/6.http://www.sipri.org/7.http://www.pcr.uu.se8. 

http://www.iwpr.net9.http://www.clingendael.nl10.http://www.crisisgroup.org 

 

Сайтинауковихбібліотек 

1. http://www.nbuv.gov.ua–НаціональнабібліотекаУкраїниім.В.І.Вернадського 
2. http://www.bl.uk.–Британськабібліотека (Лондон) 

3. https://www.fu-berlin.de/en/sites/ub/index.html(Берлінськийуніверситет) 

4. https://library.harvard.edu/(Гарвардськийуніверситет) 

5. http://www.lib.cam.ac.uk/(Кембриджськийуніверситет) 

6. https://libraries.mit.edu/(Массачусетськийтехнологічнийуніверситет) 

7. http://www.unimi.it/(бібліотекаМіланськогоуніверситету) 

http://www.ox.ac.uk/(бібліотекаОксфордськогоуніверситету) 
Технічнейпрограмнезабезпечення/обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації 

звикладачами і методистами кафедри з приводу проведення навчальних занять і консультацій. 

Уміжсесійнийперіодкомп’ютернутехніку(звиходомуглобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаці

й з кафедрою, викладачами з метою виконання завдань самостійної роботи. Під часпроведення 

лекційних, практичних та семінарських занять допускається використання студентамисмартфонів 

з метою пошуку необхідної інформації, перегляду презентацій та ін. Проте, під 

часвиконаннятестовихзавдань,модульноготапідсумковогоконтролювмежахаудиторіївикористання 

персональних гаджетів не допускається, за виключенням ситуацій, пов’язаних зпереходомдо 

дистанційнихформ навчанняузв’язкузкарантиннимизаходами. 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

Код 
компетентнос

ті (згідно 

ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмно

го 
результату 

навчання 

Назва 
програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 
оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК05 

Здатність діяти на 

основі етичних 
міркувань 

(мотивів), соціально 

відповідально і 
свідомо 

ПРН14 

Використання знань з 

психології при 

розв’язуванні 
управлінських завдань в 

освітній сфері. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 
МН5, МН6 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 

МО8, МО9, 

МО10 

СК05 

Здатність 

створювати та 

організовувати 
ефективні 

ПРН07 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 
колективу, з 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 

МН5, МН6 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО9, 
МО10 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.yahoo.com/Science/Psychology
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
http://www.grohol.com/web.htm
http://www.grohol.com/web.htm
http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/
http://www.apa.org/
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www/
http://www.rannet.ru/
http://www.rannet.ru/
http://www.psychology.ltsn.ac.uk/
http://www.psychology.ltsn.ac.uk/
http://conflictology.ru/index.php/conflict
http://psystudy.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.politstudies.ru/
http://www.colorado.edu/conflict/
http://www.sipri.org/
http://www.pcr.uu.se/
http://www.iwpr.net/
http://www.clingendael.nl/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.bl.uk/
http://www.fu-berlin.de/en/sites/ub/index.html
http://www.fu-berlin.de/en/sites/ub/index.html
http://www.lib.cam.ac.uk/
http://www.unimi.it/
http://www.ox.ac.uk/


комунікації в 

процесі 

управління. 

представниками різних 

професійних груп і в 

міжнародному контексті. 

СК06 

Здатність 

формувати 

лідерські якості та 
демонструвати їх у 

процесі 

управління 

людьми. 

ПРН10 

Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати в 
команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення 

професійних задач. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 

МН5, МН6 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО9, 
МО10 

СК08 

Здатність 

використовувати 

психологічні 
технології роботи 

з персоналом. 

ПРН14 

Використання знань з 

психології при 

розв’язуванні 
управлінських завдань в 

освітній сфері. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 
МН5, МН6 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 

МО8, МО9, 

МО10 

 

Політикадисципліни 

ПриорганізаціїосвітньогопроцесувІнститутіпедагогікиіпсихологіїРівненськогодержавног

огуманітарногоуніверситетуздобувачівищоїосвіти,викладачі,методиститаадміністраціядіютьвідпов

іднодо:ПоложенняпроорганізаціюосвітньогопроцесууРДГУ,Положення про академічну 

доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 

студентів,Положенняпропрактикистудентів,Положенняпровнутрішнєзабезпеченняякостіосвіти,По

ложенняпро державнуатестаціюстудентів. 

Методинавчання 

 

Аудиторнароботапередбачаєтакіформинавчальноїроботи:лекції,семінарські,лабораторніза

няття.Самостійнароботапередбачаєвивченняокремихрозділівпрограми,знаступнимуснимзвітом,скл

аданнямструктурно-логічнихсхем,анотуванням,рецензуванням,виконання аналітичних оглядів, 

складанням конспектів і тезисів, підбором корекційних програм затемою. Викладання дисципліни 

поєднує традиційні методи і прийоми дидактики вищої школи, атакожінноваційні технології.  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда 

тощо);МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні 

заняття);МН3–

наочнийметод(методілюстраційіметоддемонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування,рецензування,складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютернимизасобаминавчання(дистанційні, мультимедійні,веб-орієнтованітощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання програмних 

завдань);МН7–індивідуальнанауково-

досліднароботастудентів. 

Методиоцінюваннярезультатівнавчання 

МО2 –усне або письмове 

опитуванняМО4–тестування; 

МО6–реферати,есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень;МО8 –студентські презентації та виступи на 

наукових заходах;МО10–залік. 

Політикадоброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

(реферат,есе, презентацію тощо), повинен дотримуватись політики доброчесності, вказуючи 

науковіджерелау разіїхцитуваннячинаведеннядумок,відображениху 

них.Уразівиявленнянаявностітекстових запозичень в індивідуальній роботі здобувача вищої 

освіти він отримуєнезадовільнуоцінкуіповиненповторно виконатизазначене 

індивідуальнезавдання. 



12. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 

критеріївмінімальнийпороговийрівеньоцінкиітрансформуватийоговмінімальнупозитив

ну 

оцінку.Зазначитивикористовуванучислову(рейтингову)шкалуШкала

оцінювання:національнатаECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої 

освітиЗагальніположення 

Контроль за процесом засвоєння студентами курсу та якістю знань здійснюватиметься 

уходіп ото чн о готап і дсу мк о во гоконтролю. 

Поточнийконтрольпередбачає: 

 перевіркузнаньстудентівуходісемінарськихзанять;(Основнимиформамипоточного 

контролю є усні відповіді, виконання контрольних та творчих робіт, захист рефератів,співбесіди за 

окремими темами, розробка методик вивчення основних сфер психіки, виконаннянавчально-

досліднихзавдань,перевіркаписьмовихзавданьсамопідготовки,проведенняатестації); 

 проходженняпідсумковихзвітівзазмістовимимодулями. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою,. Шкали 

оцінюваннярозроблені на основі університетського та кафедрального положення про систему 

оцінюваннязнаньстудентів. 

Упроцесіпоточногоконтролю студентиможутьнабиратидо 100балів. 

Робота студентів на семінарських та лабораторних заняттях оцінюється за 

трьохбальноюшкалою.Один бал-“задовільно”, двабали-“добре”,три бали– “відмінно”. 

Модульзавершуєтьсяпроведеннямпідсумковогомодульногоконтролю.Вінможепроводит

ися уформіусногоопитування,контрольноїроботичипроходженнятестуон-лайн... 

Виконанняіндивідуальногопроектутазавданьсамостійноїроботизвивченнякурсуоцінюютьс

яза5 бальною шкалою. 

Шкалиоцінюваннявключаютьзмістовуіструктурнучастину.Узмістовійчастиніподаються 

всі види навчальної праці студентів та показники їх бального оцінювання (див. табл.1).У 

структурній частині відображена послідовність набирання студентом балів у процесі 

вивченнядисципліни 

Табл.1 

Змістовашкалаоцінюваннязнаньстудентів 
 

№ 
п/п 

Видинавчальноїпраці 
студента 

Кількість 
балів 

Примітка 

Сума балів 

завсі 

видинавчаль

ної 
діяльності 

 

Оцінка

ECTS 

Оцінказанаціональноюшкалою  

для екзамену, курсового 

проекту(роботи),практики 

длязаліку 

90 –100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 
незадовільнозможливістюп

овторногоскладання 

незарахованоз 
можливістюповторно

госкладання 

 
0-34 

 
F 

 

незадовільно з 

обов’язковимповторнимвивчення

мдисципліни 

не зараховано 

зобов’язковимповтор

нимвивченням 

дисципліни 

 



 

1 
 

Роботанасемінарськихталабораторнихзаняттях 

Виконанняписьмових 
домашніх робіт з 

темисемінару 

0 -2 Занесвоєчасневиконаннязавдань 
домашньоїсамопідготовкизнімається1ба

лзакожнезаняття. 

За систематичність і високу 

якістьвиконаннядобалівкожногомо

дуля 

додаютьсяпреміювальнібали(від1до9) 
Уснавідповідьназанятті 0 -3  

Доповнення,участьу 

дискусії 

1  

 Творчіроботи 3  

Виступзреферативним 
повідомленням 

3  

 

2 
 

Виконаннязавданьпідсумковогоконтролюзамодулями 

   

Виконанняконтрольної 
роботи 

0-10  

 

3 
 

Виконаннядовгостроковогоіндивідуальногозавдання 

Своєчасновиконане 
завдання 

1-5  

 

4 
Самостійнаробота 

Своєчасновиконанізавдання 1-5  

5 Додатковішляхинабираннябалів 
(заумови об’єктивнихпричинїхнедобору) 

Виконаннядодатковихконтрольнихробіт, 
уснізвіти,колоквіуми 

3-5  

Написаннярефератів 3-5  

Конспектуванняпершоджерел,складання 

конспектів,тезисів 

3-5  

Складанняструктурно-логічнихсхемза 
певноютемою 

3-5  

Виконанняаналітичнихоглядівнаукової 
інформаціїзапевноюпроблемою,ре

цензування 

5-10  

Складаннябібліографічнихпокажчиків 5-10  

   

   

 

 
 

Оцінюваннязнаньстудентів упроцесіпідсумковогоконтролю 

 «зараховано» (13-25 балів) отримують студенти, які дають правильні, повні, 

змістовнівідповіді на поставлені запитання, демонструють знання теорії та вміння 

практичноговикористання положень науки, наводять приклади, які ілюструють глибоке 

розумінняпроблеми; У випадку виконання підсумкового тесту он-лайн, «зараховано» 

отримуютьздобувачі,які подолали50%-йпоріг правильнихвідповідей. 



 «незараховано» (0-12 балів) отримує студент, який дає неправильні чи 

фрагментарнівідповіді, не в змозі викласти матеріал змістовно, проілюструвати його 

прикладами. Увипадку виконання підсумкового тесту он-лайн, «незараховано» 

отримують здобувачі, якінеподолали 50%-й поріг правильнихвідповідей. 

 

Оцінюваннязнань упроцесіпоточногоконтролю(у 
балах) 
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 ЗМ-1 ЗМ-2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 25 60- 
100 

0-30 0-30 0-5 0-10 0-25 60- 
100 

 

Методичнезабезпечення 

 

Методичнезабезпеченнявключає:робочупрограмакурсу,методичнийкомплексдисципліни, 

тематику лекційних та семінарських занять, контрольні завдання для 

комплексноїперевіркизнаньзкурсу,програмитестовогоконтролюзнань,конспектилекцій,планисемін

арських занять, таблиці, презентації лекцій, пакет візуального супроводження 

дисципліни,методичнівказівкидокурсовихробіт,списоклітератури,програмупідсумковихзвітів.  

 

Питаннядляпідготовкидопідсумковогоконтролю. 

1. Конфліктологіяякнаука,їїпредмет,методидослідженняізадачі. 
2. Історіярозвиткуконфліктології. 

3. Поняттяконфліктуубіхевіоризмі. 

4. Роботазконфліктами упсихоаналітичнихтеоріях(З.Фрейд.Е.Еріксон,А.Адлер). 

5. СтадіїпсихосоціальногорозвиткуЕ.Еріксонайособливостіконфліктівнарізнихжиттєвихетапа

х. 

6. Поняттяконфліктуукогнітивнійпсихології. 

7. Методидослідженняконфлікту. 

8. Поняттяконфлікту.Необхідніідостатніумовиконфлікту.Поняттянульовоїсумиконф

ліктноївзаємодії. 

9. Класифікаціяконфліктів. 

10. Структураконфлікту. 

11. Конструктивнітадеструктивніфункціїконфлікту. 

12. Динамікаконфлікту.Основністадіїтаетапиконфлікту. 

13. Загальнахарактеристикаескалаціїконфлікту. 

14. Основнітипиконфліктогенів,їхвпливнадинамікуконфлікту. 

15. Поняттявнутріособистісногоконфлікту. 

16. Класифікаціяінтрапсихічнихконфліктів. 

17. Формипроявуінтрапсихічнихконфліктів 

18. Способирозв’язанняінтрапсихічногоконфлікту. 

19. Рольовийконфліктіформийогопрояву. 

20. Поняттяфрустраціїіїїроль уінтрапсихічномуконфлікті. 

21. Суїцидякдеструктивнийспосібвиходуізвнутрішньоособистісногоконфлікту. 

22. Міжособистісніконфліктиіїх специфіка. 

23. Сферипроявуміжособистіснихконфліктів. 



24. Причинитафакторивиникненняміжособистіснихконфліктів. 

25. Основні регулятори конфліктної взаємодії: мотиваційні, соціально-

перцептивні,нормативні. 

26. Специфікаповедінкиособистостівконфлікті. 

27. Поняттястилюконфліктноїповедінки. 

28. Стратегіїтатактикивзаємодіївконфлікті:униканняконфлікту,“боротьба”,діалог. 

29. Співробітництвотакомпромісякстратегіїповедінкиуконфлікті 

30. Маніпулятивнітехнологіїіспособизахистувідних. 

31. Стилілідерстватаїх впливнаперебігконфлікту. 

32. Типологіялюдейсхильнихдоініціюванняконфліктівтаспособивзаємодіїзнимивконфлікті.  

33. Класифікаціясімейнихконфліктів. 

34. Попередженнятавирішеннясімейнихконфліктів. 

35. Психологічніособливостісімейнихконфліктів. 

36. Поняттяпрогруповіконфлікти.Їхкласифікація. 

37. Основніпоняттякеруванняконфліктом. 

38. Концепціїкерованостіконфлікту. 

39. Стадіїкеруванняконфліктом. 

40. Прогнозування конфлікту як етап виявлення його можливих причин і 

потенційногорозвитку. 

41. Попередженняконфлікту. 

42. Зміст основних етапів керування конфліктами при регулюванні конфліктів 

типу“особистість – група”. 

43. Переговорнийпроцесякформарегулюванняконфлікту. 

44. Прийомиконструктивноївзаємодії. 

45. Втручаннявконфліктзбокутретьої сторони.Поняттямедіації. 

46. Принципипсихологічногопосередництва. 

47. Функціїмедіатора. 

48. Принципимедіації. 

49. Ефективністьтамежімедіаторства. 

50. Шкільнепосередництво. 

51. Об’єктивніумови,щосприяютьпрофілактицідеструктивнихконфліктів. 

52. Посередництвопсихологаувирішенніконфлікту. 

53. Психологічнеконсультування,груповапсихотерапевтичнаробота,якшляхипопередженнятар

озв’язання конфлікту. 

54. Формуваннянавичокконструктивноїповедінкивконфліктахудитячомувіці. 

 


	Рівненський державний гуманітарний університетІнститутпсихологіїі педагогіки
	Анотація
	Метатазавданнядисципліни
	3.Очікуванірезультатинавчання:
	Передумови вивчення дисципліни для формуванняпрограмнихрезультатівнавчаннятакомпетентностей
	Перелік тем
	Змістовиймодуль2.Шляхиконструктивноговирішеннятапопередженняконфлікту
	Рекомендована література
	Базова
	Допоміжна
	Інформаційні ресурси
	Сайтинауковихбібліотек
	Політикадисципліни
	Методинавчання
	Методиоцінюваннярезультатівнавчання
	Політикадоброчесності
	12. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних критеріївмінімальнийпороговийрівеньоцінкиітрансформуватийоговмінімальнупозитивну
	Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освітиЗагальніположення
	Змістовашкалаоцінюваннязнаньстудентів
	Методичнезабезпечення
	Питаннядляпідготовкидопідсумковогоконтролю.

