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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 2 

Галузь знань:  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 

Психологія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та 

організаційного розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

ІV 

Лекції 

16 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 60 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

14 

Самостійна робота 

30 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є формування в аспірантів загальних та спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей щодо: природи, причин та механізмів появи конфліктів; 

причин і особливостей розгортання (функціонування) конфліктів, поведінки людей, інших 

суб’єктів у конфліктах, методів їх попередження та розв’язання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) формування навичок аналізу проблем психології конфліктів, які є 

актуальними у сучасному суспільстві та виробництві; 

2)  підвищення рівня психологічної компетентності студентів у забезпеченні 

конструктивної поведінки та практичної готовності особистості до 

аналізу конфліктних ситуацій та управління конфліктами; 

3)  опанування базовими методиками діагностики конфліктів та їхнього 

ефективного вирішення.  

 
Заплановані результати навчання: 

Знати:  

- розвиток засад психології конфліктів та конфліктології;  

- закономірності, функції, принципи та методи психології конфліктів; 

- сутність теорій конфлікту в психології;  

- зміст елементів, що складають конфлікт;  

- закономірності та особливості розвитку і функціонування конфлікту; 

 - джерела конфліктності в суспільстві, рушійні сили конфліктної взаємодії, різновиди 

конфліктів; 

- шляхи попередження та подолання конфліктів. 

Вміти: 
- аналізувати та пояснювати феномен конфлікту з точки зору різних психологічних 

підходів, оперувати категоріально-поняттєвим апаратом психології конфліктів; 

– проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації в різних галузях 

життєдіяльності; 

- - вірно обирати стилі поведінки під час конфліктів;   

- правильно будувати стратегію управління конфліктною ситуацією; 



- грамотно застосовувати способи розв’язання різноманітних конфліктів. 

Загальні та спеціальні компетенції: уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність 

до професійної мобільності; навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у 

процесі професійної діяльності; здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження; здатність оперувати категоріально-понятійним 

апаратом психології;  

здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій; 

здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).    

Соціальні навички (soft-skills):  

- здійснення продуктивної комунікації в освітньо-науковому просторі; 

- інтерактивної взаємодії в процесі проектної діяльності; 

- автономності і відповідальності в контексті науково-дослідницької діяльності; 

- дотримання етичних принципів комунікації у професійному середовищі; 

- дотримання академічної доброчесності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Поняття та психологічний зміст конфлікту. Предмет, методи і мета 

психології конфлікту. Провідні проблеми вивчення конфліктів. 

 

Тема 1. Загальна характеристика поняття конфлікту. Традиція вивчення 

конфліктів. 

Побутове та наукове поняття конфлікту. Ознаки конфлікту. Визначення конфлікту 

та його психологічний зміст. Функції конфліктів. Філософська та соціологічна традиція 

вивчення конфліктів. 

Тема 2. Предмет, мета та методи психології конфлікту. Провідні проблеми 

вивчення та подолання конфліктів. 

Виникнення і розвиток психології конфлікту. Об’єкт, предмет і методи психології 

конфлікту. Мета та завдання психології конфлікту. Провідні проблеми дослідження 

конфліктів. Позитивні та негативні функції конфліктів. Проблеми подолання соціальних 

та внутрішніх конфліктів. 

Тема 3. Основні теорії конфлікту. Типологія конфліктів.  

Міжособистісні та групові конфлікти. Внутрішні конфлікти. Види конфліктів. 

Найпоширеніші класифікації конфліктів. Основні теорії конфлікту. Моделі конфлікту в 

різних напрямках класичної та некласичній психології (ХХ — початок ХХІ ст.). Головні 

питання теорії конфліктів. 

 

Змістовий модуль 2. 

Природа, структура та причини конфліктів. Виникнення та розвиток 

конфлікту. Поведінка у конфлікті. 

 

Тема 4. Виникнення та розвиток конфлікту. Причини конфліктів. Структура 

конфлікту. Основні методи  аналізу конфліктів.  

Особистісні та соціальні причини виникнення конфліктів. Конфліктна ситуація. 

Основні фази та етапи виникнення і розвитку конфліктів. Структурні елементи конфлікту. 

Фактори, що впливають на характер перебігу конфлікту. Основні підходи та методи в 

аналізі конфліктів. Карта конфлікту. Конфліктологічна експертиза. 

Тема 5. Конфлікт у різних сферах життя. Внутрішній конфлікт. Конфліктна 

взаємодія. Стилі і стратегії поведінки особистості в конфлікті. 

Види конфліктів: рольові, політичні, сімейні, міжетнічні, міжконфесійні тощо. Природа та 

динаміка внутрішнього конфлікту. Мотиваційний та когнітивний конфлікт. Особливості 



конфліктної взаємодії. Стиіл, стратегії та тактики взаємодії. Суперництво, уникнення, 

пристосування, співпраця, компроміс.  

Тема 6. Позитивні та негативні функції конфліктів. Психодіагностика та 

прогнозування конфліктів. 

Функції конфліктів. Позитивні та негативні аспекти конфлікту. Методи 

психодіагностики конфлікту. Прогнозування конфліктних ситуацій. 

  

Змістовий модуль 3. 

Методи запобігання та розв’язання конфліктів. Психологічна практика у 

конфліктних ситуаціях. 

 

Тема 7. Основи профілактики та вирішення конфліктів. Управління 

конфліктами. 
Способи запобігання конфліктам. Культура спілкування й поведінки як чинник 

профілактики конфліктів. Методи управління конфліктами. Засади і технології вирішення 

конфліктів. Медіація. Фасилітація. Переговори. Арбітраж. Роль психолога у розв’язанні 

конфліктів. 

Тема 8. Психотерапія та психологічне консультування  у попередженні і 

розв’язанні конфліктів. 
Засади психотерапії конфліктів та психологічного консультування  Методики та 

техніки вирішення конфліктів. Психологічне посередництво. Кризове психологічне 

консультування. 

Тема 9. Психокорекція конфліктної поведінки. Копінг-стратегії у вирішенні 

внутрішніх конфліктів 

Підходи й техніки психокорекції конфліктної поведінки. Індивідуальна та групова робота. 

Когнітивна та емпатійна позиції у вирішенні конфліктних ситуацій. Діагностика 

внутрішніх конфліктів та психологічного захисту. Робота з внутрішнім конфліктом в 

психотерапії та психокорекції. Основні копінг-стратегії у вирішенні внутрішніх 

конфліктів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та психологічний зміст конфлікту. Предмет, методи і мета психології 

конфлікту. Провідні проблеми вивчення конфліктів. 

 

Тема 1. Загальна характеристика поняття конфлікту. 

Традиція вивчення конфліктів. 

6 2 1 3 

Тема 2. Предмет, мета та методи психології конфлікту. 

Провідні проблеми вивчення та подолання конфліктів. 

7 2 2 3 

Тема 3. Основні теорії конфлікту. Типологія конфліктів 5 1 2 2 

Усього годин за змістовим модулем 1 18 5 5 8 

Змістовий модуль 2.  

Природа, структура та причини конфліктів. Виникнення та розвиток 

конфлікту. Поведінка у конфлікті. 

 



Тема 4. Виникнення та розвиток конфлікту. Причини 

конфліктів. Структура конфлікту. Основні методи  аналізу 

конфліктів.  

 

8 2 2 4 

Тема 5. Конфлікт у різних сферах життя. Внутрішній 

конфлікт. Конфліктна взаємодія. Стилі і стратегії поведінки 

особистості в конфлікті. 

7 2 2 3 

Тема 6. Позитивні та негативні функції конфліктів. 

Психодіагностика та прогнозування конфліктів. 

 

7 2 1 4 

Усього годин за змістовим модулем 2 22 6 5 11 

Змістовий модуль 3.     

Методи запобігання та розв’язання конфліктів. Психологічна практика у 

конфліктних ситуаціях. 

 

Тема 7. Основи профілактики та вирішення конфліктів. 

Управління конфліктами. 

 

7 2 1 4 

Тема 8. Психотерапія та психологічне консультування  у 

попередженні і розв’язанні конфліктів. 

 

7 2 1 4 

Тема 9. Психокорекція конфліктної поведінки. Копінг-

стратегії у вирішенні внутрішніх конфліктів 

 

6 1 2 3 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 5 4 11 

РАЗОМ: 60 16 14 30 
 

 

 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та психологічний зміст конфлікту. Предмет, методи і мета психології 

конфлікту. Провідні проблеми вивчення конфліктів. 

 

1.  Тема 1. Предмет, мета та 

методи психології конфліктів.  
 

Визначити специфіку психології конфліктів як 

наукової дисципліни 

1 

2.  Тема 2. Провідні проблеми 

вивчення та подолання 

конфліктів. 
 

Окреслити провідні теоретичні та практичні 

проблеми психології конфліктів    

2 

3.  Тема 3. Основні теорії 

конфлікту. Типологія 

конфліктів. 

 

Охарактеризувати основні теорії та типології 

конфліктів. 

2 

4.   Усього годин за змістовим модулем 1 5 

Змістовий модуль 2. 

Природа, структура та причини конфліктів. Виникнення та розвиток конфлікту. 



Поведінка у конфлікті. 

 

5.  Тема 4. Виникнення та 

розвиток конфлікту. Причини 

конфліктів. Структура 

конфлікту. Методи аналізу 

конфліктів. 

 

Описати чинники  виникнення, перебіг та 

структуру конфлікту. Ознайомитися з основними 

методами аналізу конфліктів.  

2 

6.  Тема 5. Конфлікт у різних 

сферах життя. Внутрішній 

конфлікт. Конфліктна 

взаємодія. Стилі і стратегії 

взаємодії в конфлікті. 

 

Визначити специфіку конфліктів у різних сферах 

життя, особливості внутрішнього конфлікту. 

Окреслити стилі та стратегії конфліктної 

поведінки.  

2 

7.  Тема 6. Позитивні та 

негативні функції конфліктів. 

Психодіагностика та 

прогнозування конфліктів. 

 

Проаналізувати позитивні й негативні аспекти 

конфліктів. Визначити засади та методи 

психодіагностики й прогнозування конфліктів. 

1 

Усього годин за змістовим модулем 2 5 

Змістовий модуль 3.  

Методи запобігання та розв’язання конфліктів. Психологічна практика у 

конфліктних ситуаціях. 

 

8.  Тема 7. Основи профілактики 

та вирішення конфліктів. 

Управління конфліктами. 

 Окреслити основи профілактики та вирішення 

конфліктв, методи управління конфліктами.. 

1 

9.  Тема 8. Психотерапія та 

психологічна консультація у 

попередженні і розв’язанні 

конфліктів. 

Розширити та поглибити уявлення про 

психологічну роботу з конфліктами.  

 

1 

10.  Тема 9. Психокорекція 

конфліктної поведінки. 

Копінг-стратегії у вирішенні 

внутрішніх конфліктів. 

 

Ознайомитися з методами психокорекції 

конфліктної поведінки, стратегіями подолання 

внутрішніх конфліктів.  

2 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 5 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 5 год.,  

4. Виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 10 год. 

Усього  30 год. 

 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на 

формування і розвиток теоретичних знань аспірантів з окремих тем навчальної 

дисципліни; набуття досвіду самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, 

опанування вміннями самостійного дослідження наукових проблем. 

. Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час усного 



опитування та підсумкового (залік) контролю знань. 

 

Самостійна робота здійснюється у формі читання та рецензування фахової 

літератури та виконання спеціальних завдань (написання есе та дайджестів з тематики 

занять, аналіз кейсів, складання карт конфлікту тощо). 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та психологічний зміст конфлікту. Предмет, методи і мета психології 

конфлікту. Провідні проблеми вивчення конфліктів. 
 

Тема 1. Загальна характеристика поняття 

конфлікту. Традиція вивчення конфліктів. 

Опрацювання теоретичних питань: 
1.Проблеми наукового визначення конфлікту. 

2. Суперечності між різними класичними  та 

сучасними підходами у психологічному 

дослідженні конфліктів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: Дібрати 

декілька життєвих прикладів, які ілюструють 

відмінність між конфліктною ситуацією і 

власне конфліктом.  

3 

Тема 2.  Предмет, мета та методи 

психології конфлікту. Провідні проблеми 

вивчення та подолання конфліктів. 

Опрацювання теоретичних питань: 
1. Співвідношення психології конфліктів із 

конфліктологією та іншими дисциплінами, що 

вивчають конфлікти. 

2. Провідні сучасні проблеми дослідження 

конфліктогенів та природи конфліктів.  
Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Побудувати модель конфлікту, у якому 

переважає конструктивна функція.  

3 

Тема 3. Основні теорії конфлікту. 

Типологія конфліктів 

Опрацювання теоретичних питань: 
1. Основні відмінності між 

психоаналітичними, соціологічно 

орієнтованими та когнітивними теоріями 

конфлікту. 

2.На яких ознаках ґрунтуються  основні 

класифікації конфліктів? 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Скласти дайджест основних психологічних 

підходів до вивчання й подолання конфліктів. 

2 
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Змістовий модуль 2.  

Природа, структура та причини конфліктів. Виникнення та розвиток конфлікту. 

Поведінка у конфлікті. 

 

Тема 4. Виникнення та розвиток 

конфлікту. Причини конфліктів. 

Структура конфлікту. Основні методи  

аналізу конфліктів.  

 

Опрацювання теоретичних питань: 
1. Основні конфліктогени сучасного 
життя. 
2. Специфіка різних підходів до аналізу 
конфліктів. 

4 



Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Дати структурний опис реального конфлікту. 

Тема 5. Конфлікт у різних сферах життя. 

Внутрішній конфлікт. Конфліктна 

взаємодія. Стилі і стратегії поведінки 

особистості в конфлікті. 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Природа внутрішньо-особистісних 

конфліктів. 

2.Основні стратегії та стилі конфліктної 

взаємодії. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Написати есе – порівняльний аналіз різних 
стратегій конфліктної взаємодії. 

3 

Тема 6. Позитивні та негативні функції 

конфліктів. Психодіагностика та 

прогнозування конфліктів. 

 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Співвідношення конструктивних та 

деструктивних аспектів конфліктів. 

2.Значення психодіагностики конфліктів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Здійснити діагностичний опис конфлікту за 

однією з освоєних методик (на власний 

вибір). 

4 
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Змістовий модуль 3.  

Методи запобігання та розв’язання конфліктів. Психологічна практика у 

конфліктних ситуаціях. 

 

 

Тема 7. Основи профілактики та 

вирішення конфліктів. Управління 

конфліктами. 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Роль культури спілкування у запобіганні 

конфліктам. 

2. Функції психолога у вирішенні конфліктів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Написати есе – порівняльний аналіз основних 

стратегій вирішення конфліктів. 

4 

Тема 8. Психотерапія та психологічна 

консультація у попередженні і 

розв’язанні конфліктів. 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Засади та значущість кризового 

психологічного консультування. 

2.Методи індивідуальної та групової 

корекційної роботи з розв’язання конфліктів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити стратегію ведення переговорів для 

розв’язання реального конфлікту. 

4 

Тема 9. Психокорекція конфліктної 

поведінки. Копінг-стратегії у вирішенні 

внутрішніх конфліктів. 

 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Проблема сполучення когнітивної та 

емпатійної позиції психолога щодо конфлікту. 

2. Ефективність копінг-стратегій щодо  

внутрішніх конфліктів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Здійснити порівняння ефективності різних 

копінг-стратегій. 

3 

Усього годин за змістовим модулем 3 11 

Разом: 30 
 

 

 

8. Методи навчання 



При викладанні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми психології конфліктів» 

використовуються проблемні методи навчання, з наголосом на інтерактивних формах 

роботи. Зокрема, організується дискусійне обговорення проблемних питань, у самостійній 

роботі використовуються форми писемного діалогу. На практичних заняттях 

застосовуються ситуаційні завдання («кейс-стаді»), ігрове моделювання життєвих 

ситуацій, робота у парах і малих групах. 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування. На лекціях та практичних заняттях оцінюється активна участь в 

обговоренні проблемних ситуацій та виконанні завдань.  

Форма підсумкового контролю знань – залік. 

 

10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми психології конфліктів», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення психології конфліктів під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів щодо застосування 

діагностичних і тренінгових методів психології конфліктів у дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості 

балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

 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. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим аспірантам, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
  

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  



35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

Система вагових балів та критерії оцінювання 

1. Робота аспірантів на лекційних заняттях 

Ваговий бал – 2.  

Максимальна кількість балів за роботу на лекційних заняттях дорівнює 

2 бали × 16 л. з. = 32 бали. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному лекційному занятті 

за двома показниками – присутністю і активністю: 

а) присутність       1 бал × 16 л. з. = 16 балів. 
Критерії оцінювання:  

1 – присутність на лекційному занятті;  

0 – відсутність на лекційному занятті.  

б) активність         1 бал × 16 л. з. = 16 балів. 
Критерії оцінювання:  

3 – висока активність, яка свідчить про спрямованість на ґрунтовне засвоєння 

матеріалу; 

1-2 – середня активність, що свідчить про спрямованість на формальне засвоєння 

матеріалу; 

0 – низька активність, яка свідчить про ухиляння від засвоєння матеріалу. 

2. Робота аспірантів на семінарських заняттях 

Ваговий бал – 4.  

Максимальна кількість балів на всіх семінарських заняттях дорівнює 

4 балів × 14 с. з. = 56 балів. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному семінарському 

занятті за трьома показниками – підготовленістю, активністю та присутністю: 

а) підготовленість       1 бал  × 14 с. з. = 14 балів. 

Критерії оцінювання:  

5 балів – повна, чітка, викладена в певній логічній послідовності відповідь на всі 

поставлені питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення 

аспіранта не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; 

висловлення аспірантом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі 

порушуються у питанні; 

4 бали – не зовсім повна або недостатньо чітка відповідь на всі поставлені питання, 

що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення аспіранта з 

матеріалом лекцій та підручника; незначні неточності у відповідях;  

3 бали – відсутність відповіді на певні питання, або неправильна відповідь на них, 

що свідчить про поверхове ознайомлення аспіранта з навчальним матеріалом, або значні 

похибки у відповідях; 

1-2 балів – неправильна відповідь, що свідчить про незнання матеріалу, але 

намагання аспіранта висловити власне розуміння суті поставленого питання; 

0  балів – відсутність відповіді. 

б) активність               2 бали  × 14 с. з. = 28 балів. 

Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, що свідчить про ґрунтовну обізнаність з матеріалу та 

спрямованість на його опрацювання; 

1 – достатня активність, що свідчить про обізнаність з матеріалу та спрямованість на 

його опрацювання; 

0 – низька активність, що свідчить про неволодіння матеріалом та ухилення від 

участі у семінарському занятті.  



в) присутність             1 бал × 14 с. з. = 14 балів. 

Критерії оцінювання:  

1 – присутність на семінарському занятті;  

0 – відсутність на семінарському занятті.  

За особливі досягнення в роботі на семінарському занятті двом кращим аспірантам 

можуть бути нараховані заохочувальні бали (+ 1 бал). 

 

3.Самостійна робота аспірантів 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань для самостійної роботи 

становить 12.  

Оцінювання роботи здійснюється після виконання кожного окремого завдання. 

Наявність позитивних оцінок, отриманих аспірантом за самостійну роботу, є 

необхідною умовою заліку.  

  
Розрахунок шкали вагових балів. Сума вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру складає: 

RС = 2× 16 + 4× 14 + 12 = 100 балів. 

Шкала дорівнює 100 балам.  
 

 

11. Рекомендована література 

 

11.1. Базова література: 

 

1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика 

застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Герешко. Львів: ПАІС, 2007.  

2.  Анцупов А. Я. Конфликтология: учебник для вузов. Москва: Эксмо, 2009. 

512 с. 

3. Безпальча Р. Ф. Технологія попередження конфліктів. Київ: Главник, 2007. 
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12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 

4. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 

5. Веб-сторінка Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

-http://uaoppp.com.ua 

6. Офіційні сайти періодичної літератури: 

 

 

Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми 

психології 
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

Вісник післядипломної 

освіти, 

серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Актуальні питання 

сучасної психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

 Journal of Personality https:// https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf


and Social Psychology  

Social Behaviour and 

Personality. 

https:// https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

Jounal of Applied 

Psychology 

https://www.apa.org/pubs/journals/apl/ 

 

             Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 

Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 

http://psychology-naes-ua.institute/ 

Інститут соціальної і політичної 

психології НАПН України 

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних 

досліджень 

www.cpsr.org.ua 

 

              Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): 

https://www.science-communit  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psycholjournal.co.nz/
http://www.psycholjournal.co.nz/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/
https://www.science-community.org/uk
https://www.science-community.org/uk
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