
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми  Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

                                                                                              (назва)

Освітнього рівня     бакалавр

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань    28 Публічне управління та адміністрування

1. Назва освітньої компоненти   Профілактика і запобігання соціальних конфліктів
                                                                                                (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)    основна

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 26 - 28 - 36
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Філософія.
2. Соціальна психологія.
3. Філософія управління.
4. Групова динаміка та комунікації.
5. Ділові комунікації.
6. Теорія та історія публічного управління.
7. Публічне управління в умовах кризових ситуацій.
8. Менеджмент кадрових ресурсів.
9. Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень або державно-приватне партнерство.

10. Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю або Методології впливу на громадську свідомость.
11. Професійна компетентність державних службовців.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Оцінка наслідків регуляторних актів держави.
2. Державне регулювання процесів транснаціоналізації.
3. Інноваційна діяльність у публічному управлінні або Стратегічне управління людськими ресурсами.

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти
1. Методологічні засади конфліктології; 1. Аналізувати зміст та структуру соціального конфлікту;



2. Характеристику політичного конфлікту як соціального феномена;
2. Прогнозувати, попереджувати, врегульовувати соціальні та відповідно
і політичні конфлікти;

3. Класифікацію, соціальних конфліктів;
3. Використовувати технології ефективного спілкування та раціональної
поведінки в конфлікті;

4. Структуру та динаміку соціальних конфліктів;
4. Проводити  переговори  по  вирішенню  соціальних  конфліктів  та
суперечностей;

5. Особливості діагностики та аналізу конфліктів;
5. Застосовувати  методики  психологічного  захисту  в  конфліктних
ситуаціях;

6. Можливості профілактики конфліктів;
6. Використовувати  адекватні  моделі  поведінки  особистості  в
конфліктній взаємодії;

7. Зміст управління соціальними конфліктами;
7. Здійснювати  діагностику  конфлікту  та  конфліктної  ситуації  в
різнобічних галузях життєдіяльності;

8. Форми та механізми врегулювання соціальних конфліктів; 8. Відповідно будувати стратегію управління конфліктною ситуацією;

9. Методи врегулювання соціальних конфліктів;
9. Проводити  самоаналіз  і  самооцінку  особистості  у  різнобічних
конфліктних ситуаціях;

10. Психологічні  особливості  поведінки  особистості  в  умовах
соціального конфлікту.

10. Контролювати  та  коригувати  власні  психічні  стани  у  конфліктних
ситуаціях.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1. Масштаб і межі конфлікту, зміст елементів, що його складають;
1. Прогнозувати вірогідність виникнення конфлікту та обирати методи
профілактики конфліктності у соціальних відносинах;

2. Рушійні  сили  конфліктної  взаємодії,  джерела  конфліктності  в
суспільстві, динаміку соціального конфлікту;

2. Виявляти  чинники  соціальних  конфліктів  у  організації,  розробляти
конкретні рекомендації щодо управління різними видами конфліктів;

3. Сутність  та  особливості  правового конфлікту, можливі  конфлікти у
сфері  правовідносин,  їх  розвиток  у  конструктивному  або
деструктивному напрямі;

3. Застосовувати  законодавчу  базу  щодо  подолання  та  профілактики
конфліктів;

4. Можливості попередження та урегулювання соціальних конфліктів у
діяльності різних колективів.

4. Виявляти  толерантність  до  особистісної  своєрідності  людей,  форм
самовираження й самоздійснення індивідуальності та розмаїття культур;
5. Використовувати  індивідуально  сприятливі  психологічні  прийоми,
методи  та  техніки  регулювання  і  подолання  конфліктів  у  групах  та
колективах.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Проводити діагностику конфліктних ситуацій в різних галузях життєдіяльності;
2. Визначати конфліктогени спілкування та схильність особистості до ескалації конфліктів;
3. Володіти навичками розробки психопрофілактичних засобів запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів за рахунок підвищення
соціальної компетентності членів групи;
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4. Впроваджувати інновації в різних сферах професійної діяльності, щодо створення умов для безконфліктної міжособистісної взаємодії;
5. Володіти стратегіями і тактиками врегулювання конфліктів;
6. Виконувати функції посередника між конфліктуючими сторонами; 
7. Володіння технологіями психологічного впливу, методами і засобами, що спрямовані на конструктивне вирішення конфліктів та їх профілактику.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Загальна характеристика конфлікту 
1.

Лекція 1.
Тема: Соціальна природа 
конфліктів, їх суть та 
загальна характеристика.

1. Методологічні засади 
конфліктології;
2. Структуру та динаміку 
соціальних конфліктів.

1. Аналізувати зміст та 
структуру соціального 
конфлікту;

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96

Лекція 2.
Тема: Розвиток концепцій
"соціального конфлікту".

1. Масштаб і межі конфлікту,
зміст елементів, що його 
складають;
2. Структуру та динаміку 
соціальних конфліктів;

1. Відповідно будувати 
стратегію управління 
конфліктною ситуацією;
2. Прогнозувати, 
попереджувати, 
врегульовувати соціальні 
та відповідно і політичні 
конфлікти.
3. Проводити діагностику 
конфліктних ситуацій в 
різних галузях 
життєдіяльності;

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96

Лекція 3. Тема: Причини та 
особистісні передумови 
виникнення конфлікту. 
Основні стадії розвитку.

1. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту;
2. Сутність та особливості 
правового конфлікту, 
можливі конфлікти у сфері 
правовідносин, їх розвиток у
конструктивному або 

1. Прогнозувати 
вірогідність виникнення 
конфлікту та обирати 
методи профілактики 
конфліктності у соціальних
відносинах;
2. Визначати 
конфліктогени спілкування 
та схильність особистості 
до ескалації конфліктів;

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96
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деструктивному напрямі;
3. Проводити діагностику 
конфліктних ситуацій в 
різних галузях 
життєдіяльності;
4. Виявляти чинники 
соціальних конфліктів у 
організації, розробляти 
конкретні рекомендації 
щодо управління різними 
видами конфліктів.

Лекція 4.

Тема: Особливості та 
основні характеристики 
поведінки учасників 
конфлікту.

1. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту;
2. Визначати конфліктогени 
спілкування та схильність 
особистості до ескалації 
конфліктів;

1. Володіти навичками 
розробки 
психопрофілактичних 
засобів запобігання 
міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів за 
рахунок підвищення 
соціальної компетентності 
членів групи;
2. Володіння технологіями 
психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику;
3. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
4. Контролювати та 
коригувати власні психічні 
стани у конфліктних 
ситуаціях.

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96

Лекція 5. Тема: Подолання 
негативних емоцій у 

1. Особливості діагностики 
та аналізу конфліктів;

1. Використовувати 
технології ефективного 

http://www
.dut.edu.ua

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
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конфлікті.

2. Зміст управління 
соціальними конфліктами;
3. Форми та механізми 
врегулювання соціальних 
конфліктів;
4. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту.

спілкування та 
раціональної поведінки в 
конфлікті;
2. Застосовувати методики 
психологічного захисту в 
конфліктних ситуаціях;
3. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
4. Контролювати та 
коригувати власні психічні 
стани у конфліктних 
ситуаціях.
5. Проводити самоаналіз і 
самооцінку особистості у 
різнобічних конфліктних 
ситуаціях;
6. Виявляти толерантність 
до особистісної 
своєрідності людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур.

/ru/lib/1/ca
tegory/96

ib/1/category
/96

Практичне
заняття 1.

Тема: Діагностика та 
аналіз конфлікту

1. Масштаб і межі конфлікту,
зміст елементів, що його 
складають;
2. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту;
3. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 

1. Прогнозувати 
вірогідність виникнення 
конфлікту та обирати 
методи профілактики 
конфліктності у соціальних
відносинах;
2. Виявляти чинники 
соціальних конфліктів у 
організації, розробляти 
конкретні рекомендації 
щодо управління різними 

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96
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різних колективів.
видами конфліктів;
3. Застосовувати 
законодавчу базу щодо 
подолання та профілактики
конфліктів.

Практичне
заняття 2.

Тема: Дослідження та 
оцінка особистості.

1. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту.
2. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту.

1. Використовувати 
технології ефективного 
спілкування та 
раціональної поведінки в 
конфлікті;
2. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
3. Проводити самоаналіз і 
самооцінку особистості у 
різнобічних конфліктних 
ситуаціях;
4. Контролювати та 
коригувати власні психічні 
стани у конфліктних 
ситуаціях.

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96

Практичне
заняття 3.

Тема: Вивчення та оцінка
соціально-психологічних 
явищ у групах.

1. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту;
2. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів.

1. Прогнозувати 
вірогідність виникнення 
конфлікту та обирати 
методи профілактики 
конфліктності у соціальних
відносинах;
2. Виявляти чинники 
соціальних конфліктів у 
організації, розробляти 
конкретні рекомендації 
щодо управління різними 
видами конфліктів;
3. Використовувати 
індивідуально сприятливі 

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96
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психологічні прийоми, 
методи та техніки 
регулювання і подолання 
конфліктів у групах та 
колективах.

Практичне
заняття 4.

Тема: Керування 
конфліктами.

1. Особливості діагностики 
та аналізу конфліктів;
2. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів.

1. Проводити переговори 
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей;
2. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
3. Відповідно будувати 
стратегію управління 
конфліктною ситуацією.

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96

Практичне
заняття 5.

Тема: Особливості 
міжособистісної 
конфліктності людини:

1. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту;
2. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту.

1. Проводити самоаналіз і 
самооцінку особистості у 
різнобічних конфліктних 
ситуаціях;
2. Виявляти толерантність 
до особистісної 
своєрідності людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур;
3. Контролювати та 
коригувати власні психічні 
стани у конфліктних 
ситуаціях.

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96

Самостійна
робота

Тема: Соціальна природа 
конфліктів, їх суть та 
загальна характеристика.
Тема: Розвиток концепцій
"соціального конфлікту".

1. Методологічні засади 
конфліктології;
2. Структуру та динаміку 
соціальних конфліктів.
3. Масштаб і межі 

1. Аналізувати зміст та 
структуру соціального 
конфлікту;
2. Відповідно будувати 
стратегію управління 

http://www
.dut.edu.ua
/ru/lib/1/ca
tegory/96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/l
ib/1/category

/96
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Тема: Причини та 
особистісні передумови 
виникнення конфлікту. 
Основні стадії розвитку.
Тема: Особливості та 
основні характеристики 
поведінки учасників 
конфлікту.
Тема: Подолання 
негативних емоцій у 
конфлікті.

конфлікту, зміст елементів, 
що його складають;
4. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту;
5. Сутність та особливості 
правового конфлікту, 
можливі конфлікти у сфері 
правовідносин, їх розвиток у
конструктивному або 
деструктивному напрямі;
6. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту;
7. Визначати конфліктогени 
спілкування та схильність 
особистості до ескалації 
конфліктів;
8. Особливості діагностики 
та аналізу конфліктів;
9. Зміст управління 
соціальними конфліктами;
Форми та механізми 
врегулювання соціальних 
конфліктів.

конфліктною ситуацією;
3. Прогнозувати, 
попереджувати, 
врегульовувати соціальні 
та відповідно і політичні 
конфлікти;
4. Проводити діагностику 
конфліктних ситуацій в 
різних галузях 
життєдіяльності;
5. Прогнозувати 
вірогідність виникнення 
конфлікту та обирати 
методи профілактики 
конфліктності у соціальних
відносинах;
6. Визначати 
конфліктогени спілкування 
та схильність особистості 
до ескалації конфліктів;
7. Виявляти чинники 
соціальних конфліктів у 
організації, розробляти 
конкретні рекомендації 
щодо управління різними 
видами конфліктів;
8. Володіти навичками 
розробки 
психопрофілактичних 
засобів запобігання 
міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів за 
рахунок підвищення 
соціальної компетентності 
членів групи;
9. Володіння технологіями 

8



психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику;
10. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
11. Контролювати та 
коригувати власні психічні 
стани у конфліктних 
ситуаціях;
12. Використовувати 
технології ефективного 
спілкування та 
раціональної поведінки в 
конфлікті;
13. Застосовувати 
методики психологічного 
захисту в конфліктних 
ситуаціях;
14. Проводити самоаналіз 
і самооцінку особистості у 
різнобічних конфліктних 
ситуаціях;
15. Виявляти 
толерантність до 
особистісної своєрідності 
людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур.

Розділ 2. Технології управління конфліктами.

9



2.

Лекція 6.
Тема: Можливості 
розв’язання і 
врегулювання конфліктів.

1. Зміст управління 
соціальними конфліктами;
2. Форми та механізми 
врегулювання соціальних 
конфліктів;
3. Методи врегулювання 
соціальних конфліктів;
4. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів.
5. Володіти стратегіями і 
тактиками врегулювання 
конфліктів;

1. Використовувати 
технології ефективного 
спілкування та 
раціональної поведінки в 
конфлікті;
2. Проводити переговори 
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей;
3. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
4. Відповідно будувати 
стратегію управління 
конфліктною ситуацією;
5. Використовувати 
індивідуально сприятливі 
психологічні прийоми, 
методи та техніки 
регулювання і подолання 
конфліктів у групах та 
колективах;
6. Володіти технологіями 
психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику.

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96

Лекція 7. Тема: Проблеми 
попередження і 
передумови успішності 
запобігання соціальних 
конфліктів.

1. Можливості профілактики 
конфліктів;
2. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 

1. Прогнозувати, 
попереджувати, 
врегульовувати соціальні 
та відповідно і політичні 
конфлікти;
2. Використовувати 

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96
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конфлікту;
3. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів.

технології ефективного 
спілкування та 
раціональної поведінки в 
конфлікті;
3. Прогнозувати 
вірогідність виникнення 
конфлікту та обирати 
методи профілактики 
конфліктності у соціальних
відносинах;
4. Виявляти толерантність 
до особистісної 
своєрідності людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур;
5. Володіти навичками 
розробки 
психопрофілактичних 
засобів запобігання 
міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів за 
рахунок підвищення 
соціальної компетентності 
членів групи;

Лекція 8. Тема: Психологічне 
посередництво, основні 
форми та принципи.

1. Можливості профілактики 
конфліктів;
2. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів.

1. Застосовувати 
законодавчу базу щодо 
подолання та профілактики
конфліктів;
2. Виконувати функції 
посередника між 
конфліктуючими 
сторонами;
3. Володіння технологіями 
психологічного впливу, 

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96
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методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику;
4. Проводити переговори 
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей.

Лекція 9.
Тема: Девіантна 
поведінка, форми та 
особливості прояву.

1. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту;
2. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту;
3. Можливості попередження
та урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів.

1. Використовувати 
індивідуально сприятливі 
психологічні прийоми, 
методи та техніки 
регулювання і подолання 
конфліктів у групах та 
колективах.
2. Володіти навичками 
розробки 
психопрофілактичних 
засобів запобігання 
міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів за 
рахунок підвищення 
соціальної компетентності 
членів групи;
3. Володіння технологіями 
психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику.

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96

Лекція 10. Тема: Політичний 
конфлікт як різновид 
соціального конфлікту їх 
типи, особливості 

1. Характеристику 
політичного конфлікту як 
соціального феномена;
2. Особливості діагностики 

1. Виконувати функції 
посередника між 
конфліктуючими 
сторонами;

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96
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розвитку та шляхи 
розв'язання.

та аналізу конфліктів;
3. Сутність та особливості 
правового конфлікту, 
можливі конфлікти у сфері 
правовідносин, їх розвиток у
конструктивному або 
деструктивному напрямі.

2. Володіння технологіями 
психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику;
3. Проводити переговори 
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей;
4. Здійснювати діагностику
конфлікту та конфліктної 
ситуації в різнобічних 
галузях життєдіяльності.

96

Практичне
заняття 6.

Тема: Особливості 
міжособистісних 
стосунків.

1. Форми та механізми 
врегулювання соціальних 
конфліктів;
2. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту;
3. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту.

1. Проводити діагностику 
конфліктних ситуацій в 
різних галузях 
життєдіяльності;
2. Володіти навичками 
розробки 
психопрофілактичних 
засобів запобігання 
міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів за 
рахунок підвищення 
соціальної компетентності 
членів групи;

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96

Практичне
заняття 7.

Тема: Стиль поведінки в 
конфліктній ситуації.

1. Зміст управління 
соціальними конфліктами;
2. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту.

1. Виявляти толерантність 
до особистісної 
своєрідності людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур;
2. Використовувати 

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96
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індивідуально сприятливі 
психологічні прийоми, 
методи та техніки 
регулювання і подолання 
конфліктів у групах та 
колективах.

Практичне
заняття 8.

Тема: Визначення рівня 
внутрішньоособистісної 
конфліктності. 

1. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту;
2. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту.

1. Відповідно будувати 
стратегію управління 
конфліктною ситуацією;
2. Проводити самоаналіз і 
самооцінку особистості у 
різнобічних конфліктних 
ситуаціях;
3. Контролювати та 
коригувати власні психічні 
стани у конфліктних 
ситуаціях.

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96

Практичне
заняття 9.

Тема: Міжособистісна 
конфліктність людини.

1. Форми та механізми 
врегулювання соціальних 
конфліктів;
2. Психологічні особливості 
поведінки особистості в 
умовах соціального 
конфлікту;
3. Сутність та особливості 
правового конфлікту, 
можливі конфлікти у сфері 
правовідносин, їх розвиток у
конструктивному або 
деструктивному напрямі.

1. Виявляти чинники 
соціальних конфліктів у 
організації, розробляти 
конкретні рекомендації 
щодо управління різними 
видами конфліктів;
2. Виявляти толерантність 
до особистісної 
своєрідності людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур;
3. Володіти стратегіями і 
тактиками врегулювання 
конфліктів.

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96

Практичне
заняття 10.

Тема: Методика вивчення
різних видів конфлікту.

1. Методологічні засади 
конфліктології;
2. Зміст управління 

1. Впроваджувати інновації
в різних сферах 
професійної діяльності, 

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/
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соціальними конфліктами;
3. Рушійні сили конфліктної 
взаємодії, джерела 
конфліктності в суспільстві, 
динаміку соціального 
конфлікту.

щодо створення умов для 
безконфліктної 
міжособистісної взаємодії;
2. Застосовувати 
законодавчу базу щодо 
подолання та профілактики
конфліктів;
3. Прогнозувати, 
попереджувати, 
врегульовувати соціальні 
та відповідно і політичні 
конфлікти.

/category/
96

96

Самостійна
робота

Тема: Можливості 
розв’язання і 
врегулювання конфліктів.
Тема: Проблеми 
попередження і 
передумови успішності 
запобігання соціальних 
конфліктів.
Тема: Психологічне 
посередництво, основні 
форми та принципи.
Тема: Девіантна 
поведінка, форми та 
особливості прояву.
Тема: Політичний 
конфлікт як різновид 
соціального конфлікту їх 
типи, особливості 
розвитку та шляхи 
розв'язання.

1. Зміст управління 
соціальними конфліктами;
2. Форми та механізми 
врегулювання соціальних 
конфліктів;
3. Методи врегулювання 
соціальних конфліктів;
4. Можливості 
попередження та 
урегулювання соціальних 
конфліктів у діяльності 
різних колективів;
5. Володіти стратегіями і 
тактиками врегулювання 
конфліктів;
6. Можливості 
профілактики конфліктів;
7. Рушійні сили 
конфліктної взаємодії, 
джерела конфліктності в 
суспільстві, динаміку 
соціального конфлікту;
8. Психологічні 
особливості поведінки 

1. Використовувати 
технології ефективного 
спілкування та 
раціональної поведінки в 
конфлікті;
2. Проводити переговори
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей;
3. Використовувати 
адекватні моделі поведінки
особистості в конфліктній 
взаємодії;
4. Відповідно будувати 
стратегію управління 
конфліктною ситуацією;
5. Використовувати 
індивідуально сприятливі 
психологічні прийоми, 
методи та техніки 
регулювання і подолання 
конфліктів у групах та 
колективах;
6. Володіти технологіями

http://ww
w.dut.edu.
ua/ru/lib/1
/category/

96

http://www.d
ut.edu.ua/ru/li
b/1/category/

96
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особистості в умовах 
соціального конфлікту;
9. Характеристику 
політичного конфлікту як 
соціального феномена;
10. Особливості діагностики
та аналізу конфліктів;
Сутність та особливості 
правового конфлікту, 
можливі конфлікти у сфері 
правовідносин, їх розвиток у
конструктивному або 
деструктивному напрямі.

психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику.
7. Прогнозувати, 
попереджувати, 
врегульовувати соціальні 
та відповідно і політичні 
конфлікти;
8. Прогнозувати 
вірогідність виникнення 
конфлікту та обирати 
методи профілактики 
конфліктності у 
соціальних відносинах;
9. Виявляти 
толерантність до 
особистісної своєрідності 
людей, форм 
самовираження й 
самоздійснення 
індивідуальності та 
розмаїття культур;
10. Володіти навичками 
розробки 
психопрофілактичних 
засобів запобігання 
міжособистісних та 
міжгрупових конфліктів за 
рахунок підвищення 
соціальної компетентності 
членів групи;
11. Застосовувати 
законодавчу базу щодо 
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подолання та 
профілактики конфліктів;
12. Виконувати функції 
посередника між 
конфліктуючими 
сторонами;
13. Володіння 
технологіями 
психологічного впливу, 
методами і засобами, що 
спрямовані на 
конструктивне вирішення 
конфліктів та їх 
профілактику;
14. Проводити переговори
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей.
15. Використовувати 
індивідуально сприятливі 
психологічні прийоми, 
методи та техніки 
регулювання і подолання 
конфліктів у групах та 
колективах;
16. Виконувати функції 
посередника між 
конфліктуючими 
сторонами;
17. Проводити переговори
по вирішенню соціальних 
конфліктів та 
суперечностей.

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)
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українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела

1. Березовська Л.І. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник /Л.І.Березовська, О.С.Юрков. - Мукачево: МДУ, 2016. - 201 с.(9 д.а)
2. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. — Х. : Право, 2012. — 128 с.
3. Котлова Л.О. Психологія конфлікту:курс лекцій : Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 112 с.
4. Психологія конфлікту: Навчально-методичний посібник для підготовки магістрів усіх форм навчання / В.Я. Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич, 

О.О.Фурса. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 422 с.
5. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

Екзамен
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Навчальний заклад достатньо комп’ютеризований. У кабінетах є мультимедійні системи: проектор, екран або телевізор, комп’ютер, під’єднаний до
мережі Internet.
Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме:
− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів
− Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди
− Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів ділових центрів відповідальності, відділів, підрозділів, департаментів;
− інструменти комунікацій Jira, Slack, Skype;
− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень;
− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей
− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
− Microsoft Power BI - аналітика та візуалізація даних;
− BM SPSS Statistics, ОСА - аналіз та узагальнення соціологічних досліджень 
- Система електронного документообiгу «АСКОД»
- Парус - автоматизація процесів управління персоналом.

Інформаційний  пакет  освітньої  компоненти,  яка  викладається  англійською  мовою,  додатково  розміщується  на  сторінці
кафедри на англійській мові.
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