
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП18.Б053.07-03 

2. Назва: Психологія конфлікту 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

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

- аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт; 

- складати карту конфлікту; 

- визначати причини конфлікту; 

- користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності 

особистості, наявності внутрішнього конфлікту, схільності до певних стилів 

поведінки в конфлікті, вмінь та рис, потрібних людині для здійснення процедур 

примирення; 

- готувати і проводити переговори та інші процедури примирення; 

- проводити тренінги (психокорекційні, навчальні); 

- проводити психокорекцію неадекватної, нерезультативної поведінки в конфлікті, 

конфліктних, агресивних рис особистості, внутрішнього конфлікту. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна 

психологія, антропологія, вступ до спеціальності, історія психології. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Загальна психологія, вікова психологія, психодіагностика.  

12. Зміст курсу: Предмет, методи і завдання психології конфлікту, Природа і причини 

конфліктів. Типологія конфліктів. Структура, розвиток, аналіз конфлікту. Стилі і 

стратегії поведінки особистості в конфлікті. Процедури примирення. Переговори. 

Посередництво у розв’язанні конфліктів. Фасилітація, експертна порада. Внутрішній 

конфлікт. Психокорекція конфліктної поведінки. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гребеньков Г.В. Конфліктологія: Навч.посіб./Г.В.Гребеньков, І.І.Ковальова, 

Ю.М.Красноносов, В.С.Ромадикіна, А.О.Смоктій. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 

229 с. 

2. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта/Р.Дарендорф./ 

/Социологические исследования. – М.: Наука, 1994. – с.142-147. 

3. Долинська Л.В. Психологія конфлікту: Навч.посіб./Л.В.Долинська, Л.П.Матяш-

Заяц. – К.: Каравела, 2010. – с. 7-14.  

4. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч.посіб./ 

Г.В.Ложкін, Н.І.Пов’якель. – К: ВД «Професіонал», 2006. – с. 1236, 54-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сергієнко Л.П. Основи наукових досліджень у психології: Навч.посіб./ 

Л.П.Сергієнко. – К.: ВД «Професіонал», 2009. – с.36-61. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. семінарські заняття, 54 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 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП18.Б053.07-03 

2. Title: Рsychology of conflict 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies:after studying the discipline the student must be capable of: 

- analyze the conflict situation and conflict; 

- to draw up a conflict map; 

- Identify the causes of the conflict; 

- use techniques to identify conflicts and aggressiveness of an individual, the existence of an 

internal conflict, the tendency to certain styles of conflict behavior, skills and traits needed 

by a person for the implementation of reconciliation procedures; 

- to prepare and negotiate and other conciliation procedures; 

- to conduct trainings (psycho-correction, training); 

- to conduct psychocorrection of inadequate, ineffective behavior in conflict, conflict, 

aggressive personality traits, internal conflict. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: general psychology, 

anthropology, introduction to a specialty, history of psychology. 
       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
General psychology, age psychology, psychodiagnostics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Course contents: Subject, methods and tasks of psychology of conflict, Nature and 

causes of conflicts. Conflict typology. Structure, development, analysis of conflict. Styles 

and strategies of personality behavior in conflict. Reconciliation procedures. Talks. 

Mediation in resolving conflicts. Facilitation, expert advice. Internal conflict. 

Psychocorrection of conflict behavior. 

13. Recommended educational editions:  
1. Grebenkov G.V. Conflictology: Teaching methods / G.V.Grebenkov, I.I.Kovalyova, 

Yu.M.Krasnonosov, V.S.Romadikina, A.O.Smoktiy. - Lviv: Magnolia 2006, 2011 - 229 p. 

2. Darendorf R. Elements of the theory of social conflict / R.Darendorf // Sociological 

research. - Moscow: Nauka, 1994. - p.142-147. 

3. Dolinska L.V. Psychology of the conflict: Teaching. / L.V.Dolinska, L.P.Matyash-Zayats. 

- K.: Karavela, 2010. - p. 7-14. 

4. Lozhkin G.V. The Psychology of Conflict: Theory and Contemporary Practice: Teaching. 

/ GVLozhkin, N.I.Pivikal. - K: VD "Professional", 2006. - p. 1236, 54-61. 

5. Sergienko L.P. Fundamentals of scientific research in psychology: Teaching methods. / 

L.P.Sergienko. - K .: VD "Professional", 2009. - p.36-61. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 16 hours Seminar classes, 54 hours. independent work. Together - 90 years. 

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

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

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of the 2 semester. 

Current control (100 points): testing, poll . 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


