
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПМП 1.2; 

2. Назва: Конфліктологія 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стратонова Наталія Олегівна, 

кандидат філософських наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• вільно володіти термінологією з дисципліни;  

• аналізувати та діагностувати вид конфлікту;  

• використовувати технології ефективного вирішення конфліктних ситуацій;  

• виявляти основні етапи переговорного процесу;  

• використовувати здобуті знання для попередження та регулювання конфліктів. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до спеціальності; 

Правознавство. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Культурологія 

12. Зміст курсу: Тема 1. Конфліктологія як наукова дисципліна. Об’єкт та предмет науки. Тема 2. 

Конфлікт як соціальне явище. Тема 3. Механізми розвитку та динаміка конфліктів. Тема 4. Сфери виникнення 

конфліктів. Тема 5. Діагностика конфліктів. Тема 6. Методики регулювання конфліктів. 
 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. 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) 

2. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посібник. - Київ: ЦНЛ,2005. – 

456 с.. 
3. Пірен М. І.Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 360 с. 

4. Русинка І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами: Навч. посібник. – 

Київ : Професіонал, 2007. - 332с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. семінарських робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці І семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

    

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                               Наконечна О.П. 

доктор філософських наук, професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 
«CONFLICTOLOGY» 

1. Code: ПМП 1.2; 
2. Name: Conflictology 

3. Type: Obligatory 

4. The level of higher education: I 

5. Academic year with the proposed discipline: 1 

6. Semester with the studied discipline: I 

7. The number of established ECTS credits: 3 

8. The lecturer’s name, initials, academic degree, position: Stratonova N.O., Candidate of Philosophical 

Sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: as a result of studying the discipline the student must have the following 

competencies: 

- to possess the terminology of discipline; 

- to analyze and diagnose the type of conflict; 

- to use technologies for effective solution of conflict situations; 

- to identify the main stages of the negotiation process; 

- to prevent and manage conflicts. 

10. Forms of studies: classroom training. 

11. Subjects for prior study of this discipline: Introduction to the speciality, Labor Legislation. 

12. Course content. 
Topic 1. Conflictology as a scientific discipline. Object and subject of science. Theme 2. Conflict as a social 

phenomenon. Theme 3. Mechanisms of development and dynamics of conflicts. Topic 4. Areas of conflict. 

Topic 5. Conflict Diagnostics. Theme 6. Methods of conflict management. 

13. Recommended or required reading. 

1. Vashhenko I.V. Konfliktologiya ta teoriya peregovoriv [Tekst] : navch. Posib. / I. V. Vashhenko, M. I. 

Klyap. – K. : Znannya, 2013. – 408 s. – (Vy`shha osvita XXI stolittya) 

2. Dutkevy`ch T.V. Konfliktologiya z osnovamy` psy`xologiyi upravlinnya: Navch. posibny`k. - Ky`yiv: 

CzNL,2005. – 456 s.. 

3. Piren M. I.Konfliktologiya: Pidruchny`k. — K.: MAUP, 2003. — 360 s. 

4. Rusy`nka I. Konfliktologiya. Psy`xotexnologiyi zapobigannya i upravlinnya konfliktamy`: Navch. 

posibny`k. – Ky`yiv : Profesional, 2007. - 332s. 

14. Planned educational activities and teaching methods. 

16 hours - lectures, 16 hours - plactical work, 58 hours - independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and 

role games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria. 

Assessment criteria are carried out on a 100-points scale. 

Final control: test at the end of the 1st semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


