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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни циклу 

природничо-наукової та фундаментальної підготовки ПМП 1.2 

«Конфліктологія» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Релігієзнавство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та практичних навичок для діагностування, 

прогнозування та регулювання конфліктів, створення найбільш 

прийнятної моделі конфліктної взаємодії. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Конфліктологія» є 

складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 

підготовки студентів за спеціальністю «Релігієзнавство». Вивчення 

курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів – «Філософія», «Культурологія», «Етика та 

естетика». Вивчення курсу «Культурологія» забезпечує перехід до 

успішного опанування інших дисциплін цього циклу: «Експертиза 

у соціально-релігійній сфері», «Семіотика релігії» тощо.  

Опанування курсу вимагає цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

семінарських заняттях, самостійної підготовки. Вимоги до знань та 

умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Дисципліна «Конфліктологія» – одна із 

загальногуманітарних і соціальних дисциплін, спрямованих на 

поглиблене вивчення основних тенденцій розвитку сучасних 

соціальних, антропологічних, психологічних теорій. В рамках 

дисципліни студенти знайомляться з основними положеннями 

сучасної теорії конфліктів, методами та концепціями теорії 

переговорів. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною 

теорією конфліктів, з основними методами, концепціями 

конфліктології; формування вмінь та набуття навичок щодо 

діагностування, прогнозування та регулювання конфліктів; 

ознайомлення із основними поняттями та концепціями ведення 

переговорів. 

Ключові слова:конфлікт, суспільство, динаміка конфлікту, 

діагностика, прогнозування, стратегія, переговори. 
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Abstract 

The discipline Conflictology is one of the humanities and social 

sciences focused on in-depth study of the main tendences of the modern 

social, anthropologicalб psychological theories. Within the course 

students will get acquainted with the main principles of the conflict 

theory, methods and concepts of negotiation theory.. 

The purpose of discipline is the study of the modern theory of 

conflicts, with the main methods, concepts of conflictology; formation 

of skills and acquisition of skills for diagnosing, forecasting and 

regulating conflicts; acquaintance with the basic notions and concepts of 

negotiation. 

Keywords: conflict, society, dynamics of conflict, diagnostics, 

forecasting, strategy, negotiations 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

 

Галузь знань 
03 

«Гуманітарні науки» 
 Нормативна 

Спеціальність 
031 Релігієзнавство 

 

Модулів – 1 Спеціалізації: 
Релігійні комунікації та 

комунікаційні засоби 

сучасної культури. 

Етичні основи релігії та 

консультаційна діяльність в 

соціальній та військовій 

сфері. 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 

1-й - 

Семестр 

1-й Загальна 

кількість годин – 

90 год. 

 
Лекції 

Тижневих 
годин для 
денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

16 год. - 

Практичні, 

семінарські 

16 год. - 

Самостійна робота 
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самостійної 

роботи студента 

– 2,7 

 

58 год.  

ІНДЗ: за вибором 

Форма 

контролю 

 

екзамен 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36/64%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомлення студентів із сучасною теорією 

конфліктів, з основними методами, концепціями конфліктології; 

формування вмінь та набуття навичок щодо діагностування, 

прогнозування та регулювання конфліктів; ознайомлення із 

основними поняттями та концепціями ведення переговорів. 

 

Завдання:ознайомлення студентів із сутністю та роллю 

конфліктології в системі наукового знання; дослідження 

становлення конфліктологічної думки, ознайомлення із теорією 

конфлікту, розвиток умінь застосовувати основні методи для 

діагностики, прогнозування та регулювання конфліктів, сприяння 

розвитку у майбутніх релігієзнавців навичок вибору стратегії 

реагування на різноманітні види конфліктів в сфері їх діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 

знати: передумови виникнення та становлення 

конфліктології; основний категоріальний апарат конфліктології; 

методи досліджень конфліктів; природу конфлікту та його види; 

способи профілактики конфліктів у професійній сфері; методи 

діагностики та прогнозування конфліктів; шляхи управління 

конфліктами та шляхи їх розвʼязання. 

вміти: вільно володіти конфліктологічною термінологією; 

аналізувати та діагностувати конфлікт; використовувати технології 

ефективного вирішення конфліктних ситуацій; розпізнавати види 

конфліктів; виявляти основні етапи переговорного процесу; 
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використовувати здобуті знання для попередження та регулювання 

конфліктів. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. КОНФЛІКТ: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 
Тема 1. Конфліктологія як наукова дисципліна. Об’єкт 

та предмет науки 
Проблематика конфліктології: дефініція терміну. Цінності, 

оцінки та стосунки в сучасному суспільстві та їх роль у соціальних 

взаємовідносинах. Конфліктна соціальна взаємодія.  

Становлення конфліктології як науки: філософія, 

соціологія, психологія. Підходи до визначення предмету 

конфліктології. 

Принципи та методологія конфліктології: методи вивчення 

та оцінювання особистості, методи вивчення та оцінювання 

соціально-психологічних станів суспільства, діагностика 

конфлікту, управління конфліктами. 

Міждисциплінарні звʼязки конфліктології: військові науки, 

історичні науки, педагогічні науки, політичні науки, 

юриспруденція, соціологія. 

Причини соціальних суперечок та конфліктів у праці 

«Політика» Аристотеля. Песимістичний та оптимістичний підходи 

до розуміння природи конфлікту: Томас Гоббс «Левіафан» та Ж.Ж. 

Руссо «Роздуми про походження нерівності». Сучасний стан 

конфліктології: Ральф Дарендорф «Соціальні класи і класові 

конфлікти в індустріальному суспільстві», конфліктологічна 

практика та переговорні методики вирішення конфлікту на 

сучасному етапі. 

Тема 2. Конфлікт як соціальне явище 
Структура та сутність конфлікту. Основні ознаки та умови 

виникнення конфлікту. Структурні елементи конфлікту. 

Класифікація конфліктів за сферами прояву: економічні, 

соціально-побутові, сімейно-побутові, ідеологічні. Класифікація 

конфліктів за ступенем тривалості: слабовиражені, гострі, 

бурхливі. Класифікація конфліктів за субʼєктами: міжособові, 

особистість-група, міжгрупові. Класифікація конфліктів за 

соціальними наслідками: конструктивні, деструктивні.  
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Тема 3. Механізми розвитку та динаміка конфліктів 
Причини конфлікту: індивідуально-психологічні, 

соціально-психологічні, соціально-політичні, соціально-

ідеологічні. 

Поняття індиденту та конфліктної  ситуації. Типи найбільш 

частих конфліктних ситуацій та їх прояви. 

Основні  етапи та фази конфлікту.  

Змістовий модуль 2. ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ 
КОНФЛІКТІВ 

Тема 4. Сфери виникнення конфліктів 
Лекція 1.  
Роль особистості в житті суспільства. Питання ідентичності 

та ідентифікації. Внутрішньоособистісний конфлікт. 

Інтеракціоналізм.  

Конфлікт в політичній сфері. Обʼєкти політичного 

конфлікту. Зовнішньополітичні конфлікти: інформаційні війни, 

збройна боротьба, провокаційна та пропагандистська діяльність. 

Внутрішньополітичні конфлікти як прояв протистояння обʼєктів 

влади. 

Лекція 2. 
Соціальні конфлікти: види, причини та наслідки. 

Сімейні конфлікти. Роль сім’ї як соціального інституту. 

Причини сімейних конфліктів: егоїзм, заздрість, несерйозність, 

знецінювання.  

Етнонаціональні конфлікти. Обʼєкти та субʼєкти етнічних 

конфліктів. Територіальні конфлікти. Стадії динаміки 

етнонаціональних конфліктів: латентний період, інцидент, 

ескалація. 

Міжконфесійні конфлікти. Соціальний характер релігійних 

конфліктів. Ідеологічний та історичний аспекти міжконфесійних 

конфліктів. Догматичні та обрядові відмінності та їх роль у 

релігійних конфліктах. 

Юридичні та економічні конфлікти. 

Тема 5.Діагностика конфліктів 
Основні методи діагностики конфліктів: спостереження, 

вивчення документів,  експеримент, математичне моделювання, 

системно-ситуаційний аналіз, особистісне тестування. 

Соціометрична процедура. 
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Тема 6.Методики регулювання конфліктів 

Регулювання як форм вирішення конфліктів. Етапи 

регулювання. 

Методи стимулювання конфлікту та підстави для їх 

застовування. 

Метод уникнення конфлікту. 

Роль переговорів та консенсусних технологій у вирішенні 

конфліктів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. КОНФЛІКТ: ТЕОРЕТИЧНИЙ 
АСПЕКТ 

Тема 1. Конфліктологія як 

наукова дисципліна. Об’єкт та 

предмет науки 

4 4 10 17 

Тема 2.Конфлікт як соціальне 

явище 

2 2 10 13 

Тема 3. Механізми розвитку та 

динаміка конфліктів 

2 2 9 12 

Разом за змістовим модулем 1 8 8 29 42 
Змістовий модуль 2. ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ 

КОНФЛІКТІВ 
Тема 4. Сфери виникнення 

конфліктів 

4 4 10 16 

Тема 5. Діагностика конфліктів 2 2 10 13 

Тема 6. Методики регулювання 

конфліктів 

2 2 9 16 

Разом за змістовим модулем 2 8 8 29 48 
Усього годин 16 16 58 90 

 

5. Теми семінарських занять 
№з/п Теми Кількість 

годин 
1. Проблематика конфліктології: дефініція 

терміну 

4 
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2. Конфліктологія крізь призму соціально-

філософських вчень 

2 

3. Конфлікт як соціальне явище 2 

4. Механізми розвитку та динаміка конфліктів 4 

5. Сфери виникнення конфліктів 2 

6.  Методики регулювання конфліктів 2 

Разом  16 

 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

12 годин – підготовка до аудиторних занять; 

12 годин – підготовка до контрольних заходів; 

34 години – опрацювання окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№з/п 
Назва теми 

Кількість 
годин 

1. Ідеологічний та історичний аспекти 

міжконфесійних конфліктів 

5 

2. Поняття віровідступництва (єретицизму) в 

церковній історії 

5 

3. Роль сім’ї як соціального інституту 6 

4. Песимістичний та оптимістичний підходи до 

розуміння природи конфлікту 

6 

5. Роль переговорів у врегулюванні конфліктів 6 

6. Конфлікти в мережі Інтернет: шляхи 

вирішення 

6 

Всього 34 

 
7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Конфліктологія» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з 

використанням мультимедійних презентацій та проблемні методи 

навчання із застосуванням: 

• інтерактивних форм проведення лекційних і семінарських 

занять; 
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• активізації навчання у вигляді постановки проблемних питань;  

• навчальної дискусії; 

• методу case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій);  

• виконання тестових завдань; 

• обговорення фільмів, передач на тематику інформаційних 

викликів; 

• конкурсу письмового проекту-есе по проблемі; 

• демонстрації відео, слайдових і скрайб-презентацій по темах. 

 
8. Методи контролю 

Контроль знань проводиться як в усній, так і в письмовій 

формах: 

- знання термінів і понять дисципліни (усно та письмово); 

- тестовий контроль змістовних модулів (письмово); 

Контроль самостійної роботи: 

- перевірка конспектів лекцій, підготовки доповідей, написання і 

знання термінологічного словника. 

Форми і методи контролю відображені у 100 бальній шкалі 

оцінювання знань. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
Поточне опитування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 

45 60 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

20 10 10 20 20 20 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

форми навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 

можливістю повторного 

не зараховано з 

можливістю повторного 
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складання складання 

0-34 незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 
1. Стратонова, Н. О. Методичні вказівки та плани семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Культурологія та 

релігієзнавство» для студентів спеціальності «Туризм» денної 

форми навчання. [Методичне забезпечення] / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/7461/ 

 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Арістотель. Політика. - Пер. з давньогр. та передм. О. 

Кислюка. - К.: Основи, 2000. - 239 с. 

2. Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : 

навч. Посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 

408 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

3. Гоббс Т. Левіафан. – Пер. з англ. – К.; Дух і Літера, 2000.- 606 

с. 

4. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології 

управління: Навч. посібник. - Київ: ЦНЛ,2005. – 456 с. 

5. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. 

Конфліктологія: Навч. Посібник / За заг. ред. В.М. Петюха, 

Л.В. Торгової. – Київ : КНЕУ,2005. – 315 с. 

6. Пірен М. І.Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 

360 с. 

7. Русинка І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і 

управління конфліктами:Навч. посібник. – 

Київ:Професіонал,2007. - 332с. 

8. Руссо, Жан-Жак. Про суспільну угоду, або принципи 

політичного права / Пер. з фр. та ком. О. Хома. — К: Port-

Royal, 2001. — 349 с. 

9. Тихомиров Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Б. Тихомирова, С. Р. 

Постоловський. – Рівне : Перспектива, 2014. – 398 с. 

10. Хрестоматія з історії релігії та вільнодумства. – Рівне, 1994. 

Допоміжна 
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1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія 

світової культури ХХ ст: Навч. пос.- К.: Кондор, 2004  

2. Полотнюк Я. Іслам // Людина і світ. – 1993. – № 45, С. 32-37. 

3. Фомиченко В. Римсько-католицька держава в Україні // 

Людина і світ. – 1993. – № 6-7, С. 36-38. 

4. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М.Закович, 

М.Ф. Рибачук та ін..; за ред.. М.М. Заковича. – К.. 2000 

5. Релігієзнавство : Підручник / за ред. В.І. Лубського, В.І. 

Теремка.-К., 2000. 

6. Християнство як світова релігія // Людина і світ. – 1993. –  № 

2-3, С.48-54. 

7. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник.- К.: 

Знання-Прес, 2004 

8. Яроцький П.Л. Релігієзнавство: підручник / Яроцький П.Л. – 

К.: Кондор-Видавництво, 2013 . – 442 с. 

Електронний репозиторій НУВГП 
1. Людина у світі духовної культури : збірник тез ІІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

(17 травня 2017 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2017. – 158 с. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6317/ 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


