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Мета курсу: формування у студентів цілісної системи знань про природу 

конфліктів, причини їх виникнення, способи управління конфліктними 
ситуаціями й методи подолання конфліктів. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі має безпосередній 
зв'язок з наступними фаховими дисциплінами: «Українська мова (за проф. 
спрям.)», «Історія української культури», «Філософія», «Практика роботи з 
творчим колективом», «Практика роботи з сольним виконавцем», «Педагогіка і 
психологія», «Методика викладання фахових дисциплін», «Сценічна мова», 
«Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 
перекладу) у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 
застосування теорій і методів філологічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Програмні результати навчання: 
знати: становлення і розвиток проблем конфлікту в соціальній науці; 

предмет, об’єкт, закономірності, методи, принципи та функції конфліктології; 
зміст елементів, що складають конфлікт, його масштаб і межі; джерела 
конфліктності в суспільстві, рушійні сили конфліктної взаємодії, динаміку 
конфлікту; суб’єктивну складову соціального конфлікту та види соціальних 
конфліктів; сутність, природу і специфічні риси правового конфлікту, різновиди 
конфліктів у сфері правовідносин, шляхи їх попередження та подолання; 

вміти: проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації в різних 
галузях життєдіяльності; правильно будувати стратегію управління 
конфліктною ситуацією; обирати методи прогнозування та профілактики 
конфліктності у соціальних відносинах; доцільно застосовувати способи 
розв’язання різноманітних конфліктів; застосовувати законодавчу базу щодо 
подолання та профілактики конфліктів 

Зміст навчальної дисципліни: 
Змістовий модуль І. Загальна конфліктологія. Предметом конфліктології є 
ідеальна модель конфліктної взаємодії,  теорія, основою якої виступає 
понятійний апарат з його центральною ланкою - категорією конфлікту. Об’єктом 
конфліктології є саме соціальне життя, вся  нескінченна розмаїтість реальних 
конфліктів, якими наповнене минуле і  сучасне суспільне життя. Базові категорії: 
конфлікт, протиріччя, зіткнення,  протистояння, дилема, дезінтеграція, боротьба, 
аномалія. 



Змістовий модуль ІІ. Засоби та методи вирішення конфліктів. Рольові 
конфлікти. Члени групи виконують у процесі групових дій різні функції, що 
називаються ролями. Сутність керування конфліктами та їх діагностика. 
Проблеми врегулювання конфліктів являють собою окрему частину сфери 
керування проблемними соціальними процесами. 
 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни:  3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 годин 
самостійної та індивідуальної роботи.  

 


