
КОНФЛІКТОЛОГІЯ 
Мета курсу – опанування природою і механізмами конфліктів, їх видами, 

а також психологічними засобами їхнього розв’язання та попередження. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Політологія», 

«Соціологія масової комунікації», «Риторика», «Політичний піар» тощо. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 
формування, функціонування та розвитку конфліктів як процесів і властивостей, 
виокремлювати причини та фактори, що обумовлюють характер їх 
індивідуального функціонування та розвитку; здатність застосовувати знання в 
практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність бути критичним і самокритичним; здатність 
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 
здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність спілкуватися державною 
мовою; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність комплексного 
розуміння актуальних проблем соціології громадської думки, вміння враховувати 
їх під час дослідження змісту соціальних комунікацій, володіння навичками 
критичного аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень, генерування нових ідей 
у вирішенні дослідницьких і практичних завдань. 

Програмні результати навчання: 
знати: загально психологічне та соціально-психологічне підґрунтя 

конфліктології; взаємозв’язок конфліктології із соціологією конфлікту, 
психологією та політологією; проблеми конфлікту у галузі соціальних 
комунікацій; предмет і об’єкт конфлікту; особливості механізму розвитку 
конфлікту; типологію і класифікацію конфліктів; соціально-правові технології 
попередження конфліктів; значення навчальної дисципліни 
«Конфліктологія» для формування правової свідомості журналістів; технології 
консенсусу і компромісу. 

уміти: оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегам, виконувати 
пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; планувати свою 
діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та 
передбачуваних ризиків;  

володіти: необхідними знаннями й технологіями для виходу з кризових 
комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва; 
планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіа-продукту, а також його 
промоцію; передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних 
наук; вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 



електронну комунікацію, українською мовою; вільно спілкуватися з 
професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, 
іноземною мовою;  

Зміст навчальної дисципліни: 
Методологічний підхід. Теоретичні психологiчні основи конфліктології. 

Види конфліктів, шляхи їх попередження та розв’язання. 
Моделювання конфліктно-психологічних підходів. Конфлікт як соціальний 

феномен. Типологія та класифікація конфліктів. Журналістські конфлікти. 
Соціально-правові технології попередження конфліктів. Теорія і практика 
вирішення конфліктів. Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі. 

Аналіз і вдосконалення підходів у конфліктології. Інформаційні технології 
конфліктології у практичній діяльності. Технології врегулювання конфлікту: 
інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, організаційні, правові, 
переговорні. Негативні та позитивні методи розв'язання конфлікту. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік.  
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