
ПСИХОЛОГІЯ 
КОНФЛІКТУ

• Під час вивчення навчальної дисципліни у здобувачів поглиблюються
знання про психологічні проблеми конфліктів: види конфліктів,
психологічні підходи до їх розуміння, аналіз взаємодії особистості в
конфліктних ситуаціях, особливості переживання конфліктних
ситуацій, переговорні моделі вирішення конфліктів, психологічну
допомогу при вирішенні конфліктів.

• Кількість кредитів ЄКТС для вивчення навчальної дисципліни
«Психологія конфлікту» – 3,0 (90 годин).



Мета:
формування у здобувачів 
певного рівня здатностей

конструктивного 
врегулювання та 

психологічного супроводу 
конфліктів, що передбачає 

розробку практичних 
рекомендацій на основі 

отримання нових суттєвих і 
вірогідних знань про 

конфліктну взаємодію

Завдання:

• - сприяти формуванню конфліктостійкості до дій в
умовах попередження та вирішення конфлікту;

• - надати знання щодо системи уявлень, яка дає
можливість, по-перше, адекватно оцінити ситуацію
вияву конфлікту та обгрунтовано спрогнозувати
варіанти його подальшого розвитку, а, по-друге,
розуміти завдання, що ставляться на кожному етапі
розвитку конфлікту;

• - сформувати систему навичок узгодженого аналізу та
оцінки конфлікту, прийняття рішень в умовах допомоги
в процесі вирішення конфлікту.



Тематичний зміст:

Тема 1. Феноменологія та аналіз конфлікту.

• Конфлікт як предмет дослідження. Предмет, цілі та задачі конфліктології. Функції конфліктів.
Структура конфлікту, його об’єктивні складові. Види конфліктів. Динаміка конфліктів.

Тема 2. Особистість та конфлікт.

• Внутрішньоособистісний конфлікт, форми перебігу та методи вирішення. Особистісні передумови
конфлікту. Конфліктні типи особистості».

Тема 3. Психологія управління конфліктом

• Діагностика та прогнозування конфлікту. Профілактика та попередження конфлікту. Регулювання
та вирішення конфлікту.



Форми та методи навчання

• Форми організації вивчення дисципліни: аудиторні
(лекційні, семінарсько-практичні заняття) та
позааудиторні (самостійна робота) заняття.

• Методи навчання, які використовуються під час
вивчення дисципліни: розповідь, пояснення,
демонстрація, дискусії, практична робота, пошукова
робота із застосуванням різних джерел інформації,
моделювання ситуацій, ділова гра, мозковий штурм,
тренінгові технології, тестування.

Форми та методи контролю

• Початковий (опитування), поточний (доповіді),
підсумковий (тестування).



Викладачі і
їх контакти:

• Поденко Антон 
Володимирович,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди,

• т. +380661446635,
адреса для консультацій: 
pav7@ukr.net

• Консультації: за графіком та/або 
дистанційно (Viber/е-пошта)

mailto:pav7@ukr.net

