
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна «Психологія конфлікту» відноситься до навчальних дисциплін

циклу  професійної  підготовки  освітньої  програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої
освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Мета навчальної дисципліни:  формування системи знань про природу конфліктів,
набуття практичних навичок у їх розв’язанні,  вироблення вмінь прогнозувати і  контролювати
конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт і адекватного його використовувати.

Завдання навчальної дисципліни: дослідження усіх видів конфлікту; інтенсивного
розвитку  конфліктної  теорії  і  методології;  конфліктологічних  знань  у  суспільстві;  організації
системи практичної роботи в контексті прогнозування, попередження і врегулювання конфлікту.

Об’єкт навчальної дисципліни: психічні явища, їх виникнення, функціонування та
розвиток;  поведінка,  діяльність,  вчинки;  взаємодія  у  соціальних  групах;  психофізіологічні
процеси  та  механізми,  які  лежать  в  основі  різних  форм психічної  активності  і  впливають на
якість взаємодіії у конфлікті.

Предмет  вивчення  навчальної  дисципліни: психологічні  закономірності
виникнення,  розвитку,  завершення  конфлікту,  а  також  психологічні  технології  роботи  із
конфліктами.

Після  вивчення  курсу  «Психологія  конфлікту»  здобувачі  вищої  освіти  першого
бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (шифр  компоненти  освітньої
програми – ОК 17) повинні володіти такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  7.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.

Після вивчення курсу «Психологічне консультування» здобувачі вищої освіти першого
бакалаврського  рівня  на  базі  на  базі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою  (або  іншими)  спеціальностями  (шифр компоненти  освітньої  програми  –  ОК 5)
повинні володіти такими компетентностями:
Загальні компетентності:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):

СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК  7.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
СК 8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські  заняття,  індивідуальна  й  самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  написання
дайджестів, есе, розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, презентування власних проектів.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на лекціях, семінарських заняттях
та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.  Поточний
контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного здобувача вищої освіти.
Структура поточного контролю враховує особливості денної, заочної форм навчання. Формою
підсумкового контролю знань є диференційований залік.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія». «Психологія  конфлікту»  (для  здобувачів  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми – ОК 17) базується на результатах навчання,  визначених освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН  1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН  5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

«Психологія конфлікту» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня
на  основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або  іншими)
спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ОК 5), базується на результатах
навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН  1.   Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН  5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН 8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і
нефахівців.

ПРН 12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких
дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів,
тощо, відповідно до вимог замовника.

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.




