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ВСТУП 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи 

організації навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» 

денної та заочної форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс розрахований на студентів, які вже 

освоїли курси загальної, соціальної та вікової психології. Психологія конфлікту 

належить до прикладних дисциплін і базується на знаннях про загальні 

закономірності, механізми, явища психіки. Основні вимоги до вивчення 

дисципліни «Психологія конфлікту» походять з фахових та психологічних 

вимог до професійної діяльності психолога, з одного боку, а, з іншого - 

психологічних вимог до управління та посередництва в конфліктах та їх, 

вирішенні. Слід зазначити, що дисципліна «Психологія конфлікту» охоплює не 

тільки основні питання курсу, а й сучасні питання проблемного характеру у 

прогнозуванні, перетворенні та вирішенні конфліктів спеціально 

підготовленими фахівцями в галузі психології конфліктів щодо вирішення 

прикладних питань конфліктології. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 

Анотація 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія конфлікту» є 

нормативним документом Національного університету водного господарства та 

природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми 

навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до 

вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Психологія конфлікту», необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Предметом дисципліни є вивчення та дослідження психологічних 

закономірностей вирішення завдань регулювання конфліктів і конфліктних 

ситуацій у позитивному напрямі й перетворенням їх у допоміжні процеси 

здійснення творчих ідей, ефективного функціонування колективів і прийняття 

рішень. 

Ключові слова: психологія, психолог, людина, спілкування, конфлікт, 

характер, властивості, якості, групи, колектив, конкуренція, реклама, 

контингент, конфліктоген, стратегії, керівник, робоча група, психотехнології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аbstract 

The work curriculum is concluded in accordance with the requirements of the 

organization of training on the basis of an educational and professional program of 

preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty 

"Psychology" of full-time and part-time study. 

Interdisciplinary connections: the course is designed for students who have 

already mastered courses of general, social and developmental psychology. The basic 

requirements for studying the discipline "Psychology of conflict" originate from the 

professional and psychological requirements for the professional activities of the 

psychologist, on the one hand, and, on the other, psychological requirements for the 

management and mediation in conflicts and their solution. It should be noted that the 

discipline "Psychology of the conflict" covers not only the main issues of the course, 

but also contemporary issues of problem character in predicting, transforming and 

resolving conflicts by specially trained specialists in the field of conflict psychology 

regarding the solution of applied issues of conflictology. 

Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of 

higher education of Ukraine. 

Keywords: psychology, psychologist, person, communication, conflict, 

character, qualities, groups, collective, competition, advertisement, contingent, 

conflicts, strategies, leader, working group, psychotechnology. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1. 

  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки» 
Нормативна 

 

Спеціальність 

053 Психологія 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

психологія 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 
1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

4 

Рівень вищої 

світи: «бакалавр « 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

54 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Психологія конфлікту» є засвоєння 

базових знань з актуальних питань конфліктів та побудови продуктивних 

людських взаємовідносин, формування навичок розв’язання конфліктів як 

професійно-психологічних завдань. 

Завданнями курсу є: 

- ознайомити студентів з актуальними психологічними проблемами 

управління конфліктами; 

- розкрити майбутнім фахівцям в психології ефективну методологію 

вирішення завдань діагностування і прогнозування конфліктів і 

конфліктних ситуацій;  

- оволодіння навичками попередження складних і проблемних ситуацій в 

напрямі їх ескалації у конфлікти. 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» спрямовано на 

формування таких компетенцій:  

Інструментальні компетенції:  

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 

діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 

науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на знаходження 

необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, здійснювати 

аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з різних 

джерел.   

Міжособистісні компетенції:  

- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 

сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в 

різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 

пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 

навчаються.  

Системні компетенції:  

- готовність підвищувати свій інтелектуальний, загальнокультурний, 

моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  

- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, гнучко 

адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого особистісного 

потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї професійної 

діяльності у відповідності до вимог певного профілю професійної 

компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 

готовність до:  

- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 

методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з 

використанням новітніх знань та технологій;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 

функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, 

виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 

індивідуального функціонування та розвитку; у практичній діяльності: 

здатність й готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 

планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі.  

Очікуванні результати навчання: В результаті освоєння дисципліни 

студент повинен: 

знати: 
- сутність теорій конфлікту в психології; 

- природу і причини конфліктів; 

- типологію конфліктів; 

- анатомію конфлікту, його розвиток; 

- стилі і стратегії поведінки в конфлікті; 

- процедури примирення (переговори, посередництво, фасилітація, 

експертна порада), їх особливості, особливості та правила проведення; 

- шляхи психокорекції конфліктної поведінки; 

- вплив вікових особливостей особистості на її поведінку в конфлікті. 

Уміти: 
- аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт; 

- складати карту конфлікту; 

- визначати причини конфлікту; 

- користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності 

особистості, наявності внутрішнього конфлікту, схильності 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. 

Знання, засвоєні в межах зазначеної дисципліни, будуть використані для 

розширення власного та професійного світогляду. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Загальні засади психології конфліктів. 
Тема 1. Предмет, методи і завдання психології конфлікту 
Виникнення і розвиток психології конфлікту як наукової дисципліни. 

Об’єкт і предмет психології конфлікту. Методи психології конфлікту. Місце 

психології конфлікту в системі психологічних дисциплін. Завдання психології 

конфлікту. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Природа і причини конфліктів. 
Конфліктогенна ситуація і конфлікт. Теорії конфлікту в психології. 

Конфлікт: добро чи зло? Спір і суперечка. Конфлікт і агресія. Конфлікт як 

процес. Причини конфліктів. Риси та індивідуальні особливості особистості. 

Пастка відповідальності як причина конфліктів. Вікові особливості особистості 

і причини конфліктів. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, індивідуальні особливості особистості, вікові особливості. 

 

Тема 3. Типологія конфліктів 
Конфлікти: конструктивні і деструктивні, емоційні і ділові, глобальні і 

локальні, гострі і хронічні, короткочасні і тривалі, антагоністичні та 

неантагоністичні. 

Внутрішньоособистісний конфлікт. Міжособистісні конфлікти. 

Конфлікт взаємин. Інформаційний конфлікт. Конфлікт цінностей. 

Конфлікт інтересів. Конфлікт структурний. Вік особистості як основа для 

класифікації конфліктів. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, індивідуальні особливості особистості, вікові особливості. 

 

Тема 4. Структура, розвиток, аналіз конфлікту 
Структура конфлікту: проблема, сторони, позиції. Конфлікт як процес. 

Розвиток конфлікту на рівні емоцій. Розгортання суперечки у відкрите 

протистояння. Аналіз конфлікту. Карта конфлікту. Конфліктологічна 

експертиза. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, експертиза. 

 

Тема 5. Стилі і стратегії поведінки особистості в конфлікті 
Сітка стилів поведінки особистості в конфлікті. К. Томаса та Кілмена. 

Аналіз позитивних і негативних сторін цих стилів. Взаємодія партнерів в 

конфлікті з різними комбінаціями стилів поведінки в конфлікті та проблема 

розв’язання (або ескалації конфлікту). Визначення стилів поведінки особистості 

в конфлікті. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, взаємодія. 

 

Змістовний модуль 2. Психологія регуляції конфліктів. 
Тема 6. Процедури примирення 
Розгортання та розв’язання конфлікту. Підходи та моделі розв’язання 

конфліктів в психології. Фасилітація. Переговори. Посередництво. Експертна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



порада. Консультування. Арбітраж. Суд. Роль психолога в процедурах 

примирення. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, суд, арбітраж, фасилітація. 

 

Тема 7. Переговори 
Основні підходи і концепції переговорів. Підготовка до переговорів. Роль 

психолога в підготовці переговорів. Протистояння емоційному тиску партнера 

в переговорах. Етапи переговорів. Принципи позиційних і принципових 

переговорів. Підписання угоди. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, переговори, принципи, угода. 

 

Тема 8. Посередництво у розв’язанні конфліктів 
Коли виникає необхідність у посередництві в розв’язанні конфліктів? 

Моделі посередництва. Посередницька служба і психологія конфлікту. Вимоги 

до особистості посередника. Процедура посередництва: етапи, правила. 

Своєрідність посередництва в різних сферах життя: міжнародні конфлікти, 

трудові спори, сімейні конфлікти тощо. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, переговори, принципи, угода, міжнародні 

конфлікти, трудові спори, сімейні конфлікти. 

 

Тема 9. Фасилітація, експертна порада 
Процедура фасилітації як процедури примирення. Вимоги до особистості 

фасилітатора. Правила фасилітації. Своєрідність експертної поради як 

процедури допомоги у розв’язанні конфліктів. Психолог як експерт. Група як 

експерт. Прийняття рішення в групі: методики активізації мислення експертів. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, переговори, принципи, угода, експертна 

порада, трудові спори, фасилітація. 

 

Тема 10. Внутрішній конфлікт 
Природа та причини внутрішніх конфліктів. Мотиваційний конфлікт та 

його різновиди. Психологічний захист як показник наявності внутрішнього 

конфлікту та його прояв. Копінг-стратегії в процесі подолання особою 

труднощів. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, переговори, принципи, угода, експертна 

порада, трудові спори, фасилітація, копінг-стратегії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 11. Психокорекція конфліктної поведінки 
Конфліктність – риса особистості чи реакція на ситуацію. Вікові 

особливості конфліктної поведінки. Корекція конфліктної поведінки: 

ефективність різноманітних технік. Соціально-психологічний тренінг – 

«школа» вмінь і навичок розв’язання конфліктів. Конфліктологічна експертиза: 

проблеми і перспективи. 

Основні поняття теми: психологія, розвиток, конфлікт, методи, 

ситуація, агресія, суперечка, аналіз, переговори, принципи, угода, експертна 

порада, трудові спори, фасилітація, копінг-стратегії, соціально-психологічний 

тренінг. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Загальні засади психології конфліктів. 
Тема 1. Предмет, методи і 

завдання психології конфлікту 

5 1    4 8     8 

Тема 2. Природа і причини 

конфліктів 

8 2 1   5 9 1    8 

Тема 3. Типологія конфліктів 7 1 1   5 8     8 

Тема 4. Структура, розвиток, 

аналіз конфлікту 

8 2 1   5 10  2   8 

Тема 5. Стилі і стратегії 

поведінки особистості в 

конфлікті 

9 2 2   5 9 1    8 

Разом за змістовним модулем 1 37 8 5   24 44 2 2   40 
Змістовний модуль 2. Психологія регуляції конфліктів 

Тема 6. Процедури примирення 9 2 2   5 8  2   6 

Тема 7. Переговори 9 2 2   5 8 1    7 

Тема 8. Посередництво у 

розв’язанні конфліктів 

9 2 2   5 7     7 

Тема 9. Фасилітація, експертна 

порада 

9 2 2   5 7     7 

Тема 10. Внутрішній конфлікт 8 2 1   5 6     6 

Тема 11. Психокорекція 

конфліктної поведінки 

9 2 2   5 10 1 2   7 

Разом за змістовним модулем 2 53 12 11   30 46 2 4   40 
Усього годин 90 20 16   54 90 4 6   80 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Предмет, методи і завдання психології конфлікту   

2 Тема 2. Природа і причини конфліктів 1  

3 Тема 3. Типологія конфліктів 1  

4 Тема 4. Структура, розвиток, аналіз конфлікту 1 2 

5 Тема 5. Стилі і стратегії поведінки особистості в конфлікті 2  

6 Тема 6. Процедури примирення 2 2 

7 Тема 7. Переговори 2  

8 Тема 8. Посередництво у розв’язанні конфліктів 2  

9 Тема 9. Фасилітація, експертна порада 2  

10 Тема 10. Внутрішній конфлікт 1  

11 Тема 11. Психокорекція конфліктної поведінки 2 2 

Разом 16 6 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 

навчання:  

- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  

- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 

мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма заочна форма 

1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 

отримано негативну оцінку 

16 20 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття 

в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 

видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 

електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 

електронних носіях (CD, DVD). 

16 27 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 

повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 

певного питання в підручниках та наукових 

дослідженнях. 

16 27 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

 Разом 54 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 

– тестових завдань; 

– прийомів рольової гри; 

– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

 

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

в тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 

тестові питання (3 рівня складності, загальною кількістю понад 300 тестів). 

Модульний контроль проводиться в навчально-науковому центрі незалежного 

оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

45 55 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

100 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 
10. Шкала оцінювання 

 

 
11. Методичне забезпечення 

• опорні конспекти лекцій;  

• навчальні посібники;  

• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;  

• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);  

• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Психологія конфлікту». 

 

  

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Рекомендована література 
 

Базова: 
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. 

6. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч.посіб./ 

М.В.Цюрупа. – К.: Кондор, 2004. – 172с. 

 

Допоміжна: 
1. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник./А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 591 с.  

2. Гришина Н.В. Психология конфликта: Учебник./Н.В.Гришина. – СПб.: 

Питер, 2000. – 464 с.  

3. Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: 

Навч.посіб./В.О.Джелалі. – Х.-К., 2006. – 320 с. 

4. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: 

Навч.посіб./ Т.В. Дуткевич. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 

456 с.  

5. Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч.посіб./Л.М.Ємельяненко, 

В.М.Петюх, Л.В.Торгова, А.М.Гриненко. – К.: КНЕУ, 2003. – с.7-23 

6. Калаур С.М. Соціальна конфліктологія: Навч.посіб./C.М.Калаур, 

З.З.Фалинська. – Тернопіль: Астон, 2010. – 360 с.  

7. Орбан-Лембрик Л.Є. Психологія управління: 

Посібник./Л.Є.ОрбанЛембрик. – К.: Академвидав, 2003. – с.470-475. 

8. Пірен М.З. Основи конфліктології: Навч.посіб./М.І.Пірен. – К., 1997. – 

270 с. 

9. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління 

конфліктами: Навч.посіб./І.І.Русинка. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 

332с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

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

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.com.ru 

8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psihogarmonik.narod.ru/ 

11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 

12. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://passion.sitecity.ru/  

13. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ 

14. Психологія та соціологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://tipolog.narod.ru/index.html 

15. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.piter.com/ 

16. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

17. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


