1. Назва модуля: Психологія конфлікту
2. Код модуля: ВВНЗПМ 10.1
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: ІІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 5.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 30 год. (лекції – 18 год., практичні заняття – 12 год.);
заочна форма навчання аудиторні – 18 (лекції - 10 год., практичні заняття – 8 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Поворозник Катерина
Олександрівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля 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.
 вміти: аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт; складати карту
конфлікту; визначати причини конфлікту; користуватися методиками для
визначення конфліктності та агресивності особистості, наявності
внутрішнього конфлікту, схільності 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).
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія особистості, психологія девіантної поведінки,
психологія сім’ї.
 кореквізит: юридична психологія, конфліктологія, клінічна психологія.
10. Зміст модуля: специфіка психологічних теорій конфліктів; витоки конфлікту та
його розвиток; стилі і стратегії поведінки в ситуації конфлікту; процедури примирення
та шляхи психокорекції.
11. Рекомендована література:
 Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000. – 425 с.
 Долинська Л.В.,Матяш-Заяц Л.В. Психологія конфлікту. - Каравела, 2013 р.
 Ковальова І.І. Конфліктологія . - ПП «Магнолія 2006», 2012 р.
 Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика:
Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.
 Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2001. – 395 с
 Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика
застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко. – Львів:
ПАІС, 2007. –206 с.
12.Форми та методи навчання:
Форма: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі
заліку. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання –
50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма
навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

