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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Формування цілісної системи знань про природу конфліктів, причини їх виникнення, 

способи управління конфліктними ситуаціями і методи подолання конфліктів, що 

обумовлено необхідністю попередження соціально-психологічних та економічних 

наслідків конфліктів на підприємствах країни та оволодінні практичними навичками 

врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу, вмінь 

контролювати конфліктну ситуацію 

Тривалість  
8 семестр, разом 90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота  
54 год.)  

Форми та методи 

навчання  
Лекції та практичні заняття в аудиторії,  виїзні заняття, самостійна робота поза 

розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота.   

Підсумковий контроль: ПМК (залік)  

Базові знання   
Наявність грунтовних знань із основ менеджменту, управління персоналом, психології, 

соціології, права 

Мова викладання  Українська  

  

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

(ПР4) Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень; 

(ПР9) Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи; 

(ПР10) мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації; 

(ПР11) Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності 

організації; 

(ПР14) Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та 

членів команди до стресової ситуації, знаходити способи до 

її нейтралізації 

 (З4) Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

(З11) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

(З15) Здатність діяти на основі етичних міркувань; 

(СК9) Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 

завдань; 

(СК11) Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

(СК12) Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення 

 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Модуль 1. Теорія та практика менеджменту конфліктних ситуацій на підприємстві 

Тема 1. Розвиток 

конфліктології як науки та 

навчальної дисципліни 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою.  

Тема 2. Природа 

конфлікту на підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 3. Характеристика 

основних етапів 

конфліктної взаємодії 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 4. Структура і 

соціальна обумовленість 

внутрішньоособистісних 

конфліктів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Модуль 2. Управління конфліктною ситуацією 

Тема 5. Міжособистісні та 

міжгрупов конфлікти в 

організації 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 6. Управління 

конфліктною ситуацією 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 7. Проведення 

організаційних змін 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 8. Проведення 

переговорів як метод 

подолання конфліктів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням 

із провідним викладачем.  
• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

  
Оцінювання  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (4 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (10 бали); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (15 балів)  
50  

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (4 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (10 бали); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (15 балів)  
50  

Разом  100  

  
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

74-81 С  Добре  
64-73 D  Задовільно  
60-63 Е  Задовільно достатньо  
35-59 FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/64033/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/64033/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/64033/source:default


0-34 F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  
90-100 А  Відмінно   

82-89 В  Дуже добре   

  


