




ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “__КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ 

ПЕРЕГОВОРІВ_____” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми підготовки бакалавр_  

 спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

          ОП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: дати розгорнуте уявлення про конфлікт як 

складний, багатозначний, поліфункціональний феномен, який є формою соціалізації та генерує 

соціальні процеси на всіх рівнях взаємодії; познайомити студентів з сучасною методологією 

ведення переговорів і технологіями переконання, та сформувати практичні навички 

компетентної комунікації в ситуації будь-якого ступеня конфліктності 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  

 навчити студентів основним принципам і способам безконфліктного ефективного 

спілкування,  

 аргументувати неминучість зіткнень між людьми і показати, в зв'язку з цим, необхідність 

володіння методами деескалації конфлікту  

 відпрацювати навички медіативної компетенції на конкретних методах деескалації 

конфлікту, 

 дати сучасне уявлення про конфлікт, як феномен, який не може кваліфікуватися як лише 

деструктивний, бо він завжди генерує новий соціальний простір, формує групову 

ідентичність та сприяє розвитку соціальних систем 

 ознайомити з сучасною теорією конфлікту, ‒ формулою та законом конфлікту, 

необхідною та достатньою умовами його існування, стадіями конфлікту та їх 

особливостями, ситуаціями виникнення та методами запобігання або вирішення 

конфлікту; 

 дати уяву про знаряддя впливу, що змінюють поведінку інших в бік «поступливості» та 

пояснити ефективність цих важелів, спираючись на доказану сучасною «поведінковою 

економікою» (термін Р. Талєра) нераціональну природу прийняття рішень; 

 познайомити з Гарвардською теорією переговорів, прийомами «нечесної гри» в 

міжособистісній і діловій взаємодії, навчити стратегіям і тактикам подолання жорсткої 

позиції протилежної сторони; 

  сформувати уявлення про сучасну теорію «емоційного інтелекту» як комплексу 

особистісних та соціальних (у тому числі комунікативних) компетенцій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти (слухачі) здобудуть такі 

загальні компетенції: 

ЗК 8. Здатність до ефективної комунікації та представлення комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово;  

ЗК 9. Здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних 

взаємовідносин при виконанні професійних завдань;  

ЗК 10. Здатність до критики та самокритики;  

ЗК 15. Здатність використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній 

діяльності; 

ЗК 17. Здатність до додержання загальноприйнятих етично-естетичних норм;  

ЗК 18. Розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності; 

ЗК 19.Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях;  

ЗК 20. – здатність взяти ініціативу та працювати автономно при виконанні професійних завдань 

Сформують наступні фахові компетентності: 



ФК 3. Здатність узагальнювати та оцінювати інформацію зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та міжнародно-правового характеру 

ФК 4. Здатність до аналітичної діяльності щодо зовнішньополітичного курсу країн та регіонів 

ФК 5. Здатність аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі 

історичного, дипломатичного, економічного та правового підходів 

 

 

 

1.3. Кількість кредитів 4 

 

1.4. Загальна кількість годин 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

5-й 

Лекції 

32 год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. 

Самостійна робота 

72 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання  

Курс «Конфліктологія та теорія переговорів» має дати теоретичне уявлення про конфлікт 

та розширити коло комунікативних компетенцій студентів та сформувати поряд з теоретичною 

базою ряд практичних навичок, ‒ таких як вміння вирішувати конфлікти шляхом переговорів, 

володіння важелями впливу, різними переговорними техніками та ін. Такий результат навчання 

приведе до підвищення ефективності їх взаємодії з іншими в діловому, міжособистісному і 

груповому спілкуванні.  

ПРН33 Знання основ конфліктології та переговорного процесу 

ПРН50 Використовувати основні положення конфліктології та теорії переговорів 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теорія конфлікту. 

Тема 1. Становлення, предмет і значення конфліктології. Конфлікт як необхідний фактор 

соціалізації. 

Тема 2. Неминучість зіткнень: конфлікт і співробітництво у теорії «тетраедру відносин» 

А. фон Хертель 

Тема 3. Поліфункціональність конфлікту. Оцінювання та аналіз конфлікту: фактори, які 

впливають на виникнення і хід конфлікту. 

Тема 4. Конфліктна взаємодія і зворотний зв'язок. 

Тема 5. Конфлікт як "історія". Особливості стадій конфлікту. Ілюзії сторін-учасників 

конфлікту.  

Розділ 2. Теорія та методологія переговорів. 

Тема 6. Невербальні канали комунікації. Вплив та інформативність "мови тіла". 



Тема 7.Структурний та трансакційний аналіз комунікації за Е. Берном. Психологічна гра 

як джерело конфліктної взаємодії. 

Тема 8. Гарвардська теорія переговорів.  

Тема 9. Теорія метависловлювань: технології "непрямого" мовлення. 

Тема 10. Проактивне НІ у переговорах. Умови «позитивної» відмови. 

Тема 11. Теорія емоційного інтелекту Д. Гоулмана. Переосмислення критеріїв успішності 

людини.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

  (Денне відділення) 

№ 

Тема 

Години 

 всього 
лекції семінари сам.роб. 

 Розділ І. Теорія конфлікту.     

1 Становлення, предмет і значення 

конфліктології. Конфлікт як необхідний 

фактор соціалізації. 

8 2 2 4 

2. Неминучість зіткнень: Конфлікт і 

співробітництво у теорії «тетраедру 

відносин» А. фон Хертель. 

8 2  6 

3 Поліфункціональність конфлікту. 

Оцінювання та аналіз конфлікту: фактори, 

що впливають на виникнення та хід 

конфлікту 

10 2 2 6 

4 Конфліктна взаємодія і зворотний зв'язок.  16 4 4 8 

5 Конфлікт як "історія". Особливості стадій 

конфлікту. Ілюзії сторін-учасників 

конфлікту. 

14 6  8 

 Всього за І розділ 56 16 8 32 

 Розділ ІІ. Теорія та методологія 

переговорів. 

    

6. Невербальні канали комунікації. Вплив та 

інформативність "мови тіла". 

10 2 2 6 

7. Структурний та трансакційний аналіз 

комунікації за Е. Берном. Психологічна гра 

як джерело конфліктної взаємодії 

8 2 – 6 

8. Гарвардська теорія переговорів. 14 4 2 8 

9.. Теорія метависловлювань: технології 

"непрямого" мовлення. 

10 2 2 6 

10. Проактивне НІ у переговорах. Умови 

позитивної відмови.  

10 2 2 6 

11. Теорія емоційного інтелекту Д. Гоулмана. 

Переосмислення критеріїв успішності 

людини. (2 год) 

12 4  8 

 Всього за ІІ розділ 64 16 8 40 

 Всього за курс 120 32 16 72 

 

 

 

 



 4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Розділ 1. Теорія конфлікту  

1. Становлення, предмет і значення конфліктології. Конфлікт як 

необхідний фактор соціалізації 

2 

2.  Поліфункціональність конфлікту. Оцінювання та аналіз конфлікту: 

фактори, що впливають на виникнення та хід конфлікту 

2 

3. Конфліктна взаємодія і зворотний зв'язок.  4 

 Розділ 2. Теорія та методологія переговорів.  

4. Невербальні канали комунікації. Вплив та інформативність "мови 

тіла 

2 

5. Гарвардська теорія переговорів. 2 

6. Теорія метависловлювань: технології "непрямого" мовлення. 2 

7. Проактивне НІ у переговорах. Умови позитивної відмови.  2 

 Разом   16 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Самостійна робота по першому та другому розділам курсу 

складається з трьох форм: 1). опрацювання лекційного матеріалу 

(оцінюється у тестових контрольних та на семінарських заняттях), 

2). знайомство з орігінальними текстами з тематики «Теорія 

конфлікту» (у першому розділі) та «Сучасна теорія переговорів» (у 

другому), – підготовка конспекту-коментаря до заданого тексту 

(оцінюється по відповідям на семінарських заняттях), 3). вивчення 

теоретичного резюме що надається до кожного тексту 

семінарського заняття, – «узагальнення теоретичного матеріалу» 

 

 Розділ 1. Теорія конфлікту.  

1. Вивчення конспекту лекцій: користуючись лекційним 

матеріалом, уясніть та запам'ятайте:  

– що вивчає Конфліктологія, чому носить міждисциплінарний 

характер, основні дефініції конфлікту, неоднозначність його 

наслідків, що мають бути не тільки деструктивними, але й 

конструктивними, (Тема лекції 1 «Становлення, предмет і 

значення конфліктології. Конфлікт як необхідний фактор 

соціалізації»),  

– чому конфлікт є неминучим на будь-якій стадії розвитку 

людськості та які існують контрпродуктивні і продуктивні стилі 

реагування на конфліктну ситуацію (Тема лекції 2 «Неминучість 

зіткнень: Конфлікт і співробітництво у теорії «тетраедру відносин» 

А. фон Хертель»),  

– у чому полягають функції конфлікту та фактори, що впливають 

на його хід (Тема лекції 3 «Поліфункціональність конфлікту. 

Оцінювання та аналіз конфлікту: фактори, які впливають на 

виникнення і хід конфлікту»),  

– у чому полягають правила балансу саморозкриття та зворотного 

зв’язку ("симетричності" спілкування) (Тема лекції 4: 

«Конфліктна взаємодія і зворотний зв'язок»),  

8 



– які існують стадії конфлікту та специфіку конфліктної взаємодії 

(причини виникнення конфлікту, ілюзії, що виникають у сторін 

тощо) (Тема лекції 5 «Конфлікт як "історія". Особливості стадій 

конфлікту. Ілюзії сторін-учасників конфлікту»).  

 

2. Знайомство з оригінальними текстами з тематики Теорії конфлікту 

(Тема семінарського заняття 1 «Основні принципи ефективного 

спілкування (за Д. Карнегі)»): 

– прочитайте та запишіть основні моменти тексту Д. Карнегі "Как 

оказывать влияние на людей", вискажіть письмово своє 

відношення до основних ідей тексту та свої враження від процесу 

читання 

– вивчите теоретичне резюме, надане до цього тексту 

8 

3.  Знайомство з оригінальними текстами з тематики Теорії конфлікту 

(Тема семінарського заняття 2 «Сучасні коммунікативні 

технології деескалації конфлікту (по А.фон Хертель)»): 

– прочитайте та напишіть конспект-коментар фрагментів тексту 

Р. Чалдіні "Психология влияния", користуючись питаннями, 

наданими до тексту; вивчить, які методи впливу на свідоммість 

людини виділяє Чалдіні, розкрийте детально у чому полягає дія 

«принципу послідовності», «принципу взаємного обміну», 

«принципу авторитету»;  

– вивчите теоретичне резюме, надане до цього тексту 

8 

4. Знайомство з оригінальними текстами з тематики Теорії конфлікту 

(Тема семінарського заняття 3 «"Знаряддя впливу": принцип 

послідовності, правило взаємного обміну і принцип авторитету (по 

Р. Чалдіні): Прочитайте та напишіть конспект-коментар 

фрагментів тексту А. фон Хертель "Профессиональное разрешение 

конфликтов. Медиативная компетенция в Вашей жизни" 

– вивчите теоретичне резюме, надане до цього тексту 

8 

 Всього за І розділ 32 

 Розділ 2. Теорія та методологія переговорів.  

5. Вивчення конспекту лекцій. Користуючись лекційним 

матеріалом, уясніть та запам'ятайте:  

– основні систематизації мови тіла та місце невербальних каналів 

комунікації у спілкуванні (Тема лекції 6. «Невербальні канали 

комунікації. Вплив та інформативність "мови тіла"»);  

– як структурується комунікативний час, та як можна передбачити 

конфліктну або безконфліктну взаємодію, володіючи методом 

трансакційного аналізу спілкування Е. Берна (Тема лекції 7. 

«Структурний та трансакційний аналіз комунікації за Е. Берном. 

Психологічна гра як джерело конфліктної взаємодії» );  

– уясніть, у чому полягає теоретичне підґрунтя та «дорожна карта» 

Принципового методу ведення переговорів (Тема лекції 8. 

«Гарвардська теорія переговорів»); 

– засвійте положення теорії метависловлювань та основні 

конструкції непрямого мовлення (Тема лекції 9. «Теорія 

метависловлювань: технології "непрямого" мовлення»);  

– опрацюйте схему послідовних кроків, що формують проактивне 

НІ у спілкуванні (Тема лекції 10. «Проактивне НІ у переговорах. 

Умови «позитивної» відмови»);  

8 



– продумайте, у чому полягає переосмислення критеріїв успіху 

сучасної людини, вивчіть особистісні, соціальні компетенції та 

компетенції «каталізатора змін» що формують структуру 

"емоційного інтелекту" (Тема лекції 11. «Теорія емоційного 

інтелекту Д. Гоулмана. Переосмислення критеріїв успішності 

людини»). 

6. Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів (Тема семінарського заняття 4 

«Практика компетентного спілкування: розпізнавання брехні (за 

П. Екманом»): Прочитайте та напишіть конспект-коментар 

фрагментів тексту П. Екмана "Психология лжи" 

– в якості ілюстрації до тез монографії Екмана подивіться серії 1 

сезону серіалу «Lie to me» 

8 

7. Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів (Тема семінарського заняття 5 «Метод 

"Принципового ведення переговорів" Р. Фішера і У. Юрі та 

"переговорна джиу-джитцу"»): Прочитайте та напишіть конспект-

коментар фрагментів тексту Р. Фішера та У. Юрі "Путь к согласию 

или переговоры без поражения. Гарвардский метод." 

– вивчите теоретичне резюме, надане до цього тексту 

8 

8. Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів (Тема семінарського заняття 6 

«Трансакційний аналіз комунікацій. Психологічна гра як 

провокація конфліктної взаємодії (по Е. Берну)»: Прочитайте та 

напишіть конспект-коментар фрагментів тексту Е. Берну "Игры, в 

которые играют люди". 

– вивчите теоретичне резюме, надане до цього тексту 

8 

9. Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів (Тема семінарського заняття 7 

«Розвиток комунікативних компетенцій: теорія емоційного 

інтелекту (Д. Гоулман)»): Прочитайте та напишіть конспект-

коментар фрагментів тексту Д. Гоулмана "Эмоциональный 

интеллект в бизнесе". 

– вивчите теоретичне резюме, надане до цього тексту 

8 

 Всього за ІІ розділ 40 

 Разом  72 

  

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – навчальним планом не передбачено 

 

7. Методи контролю:  

 слухання лекцій онлайн (платформа Zoom) з актуалізацією зворотного зв'язку, де 

25-30% часу лекції відведено для запитань, дискусій, обговорення 

навчального матеріалу, – лекційних текстів та презентацій. Засвоєння 

лекційного матеріалу перевіряється у відповідних контрольних тестах у кінці 

Розділу 1 та 2 (платформа Moodle) 

 відповіді та виступи на семінарських заняттях, аналіз практичних ситуацій, 

обговорення кейсів, рольові ігри, орієнтовані на формування практичних навичок, 

компетенцій, відповіді по наданим «теоретичним резюме», що узагальнюють 

теоретичний матеріал заняття 

 контрольні тестові завдання у кінці кожного розділу, що проводяться на базі 

платформи Moodle 



 підсумкове екзаменаційне тестове завдання, що виконується або в аудиторії, або на 

базі платформи Moodle, та усні відповіді на екзаменаційному опитуванні. 
 

Поточний контроль (тестування, лекційна і семінарська активність, самостійна робота 

здобувача). 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться (1) у формі інтерактивного тестування 

(згідно Додатку 1), що охоплює матеріал лекційних і семінарських занять; (2) на семінарських 

заняттях – у формі усного опитування, доповідей за наданими питаннями, навчальної дискусії, 

захисту конспекту-коментаря, обговорення кейсів і (3) відповідей по теоретичним резюме; (4) на 

лекціях – у формі відповідей на бліц-опитування по матеріалам засвоєних попередніх лекцій (за 

питаннями для самоперевірки) 

Сума балів за поточній контроль складається з балів, набраних (1) на лекційних, (2) 

семінарських заняттях і (3) тестуванні, а також (4) з балів за самостійну роботу по підготовці цих 

форм. 

Розділ 1. 

Сума балів за бліц-опитування по матеріалам засвоєних лекцій за темами розділу: 2 бали 

(+ 1 бал за підготовку, – см. нижче суму балів за Самостійну роботу) 

Сума балів за тестування: правильні відповіді на питання по лекційному матеріалу (теми 

лекцій 1-5) – 3-7 балів, відповіді на питання по матеріалам семінарських занять (теми семінарів 

1-3) – 4-8 балів (усього за тест 7-15 балів) 

Сума балів за семінарську активність: 

Тема 1 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист конспекту-коментаря – 

1 бал (+ 1 бал за підготовку у самостійній роботі), відповіді по теоретичним резюме – 1 бал (+ 1 

бал за підготовку). Усього 1 – 2 бали за відповіді (та 1-2 за підготовку у «самостійній роботі») 

Тема 2 семінарського заняття – участь у дискусіях,  доповіді, захист конспекту-

коментаря – 1 бал (+ 1 бал за підготовку), відповіді по теоретичним резюме – 1 бал((+ 1 бал за 

підготовку). Усього 1 – 2 бали за відповіді (та 1-2 за підготовку у «самостійній роботі») 

Тема 3 семінарського заняття – участь у дискусіях,  доповіді, захист конспекту-

коментаря – 1 бал (+ 1 бал за підготовку у самостійній роботі), відповіді по теоретичним резюме 

– 1 бал((+ 1 бал за підготовку). Усього 1 – 2 бали за відповіді (та 1-2 за підготовку у «самостійній 

роботі») 

Розділ 2.  

Сума балів за бліц-опитування по матеріалам засвоєних лекцій за темами розділу: 2 бали 

(+ 1 бал за підготовку, – см. нижче суму балів за Самостійну роботу) 

Сума балів за тестування: правильні відповіді на питання по лекційному матеріалу (теми 

лекцій 6-11) 3-7 балів, відповіді на питання по матеріалам семінарських занять (теми семінарів 

4-7) 4-8 балів (усього за тест 7-15 балів) 

Тема 4 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист конспекту-коментаря 

– 0,5 балу (+0,5 балу за підготовку у самостійній роботі), відповіді по теоретичним резюме – 1 

бал (+ 1 бал за підготовку). Усього 0,5-1,5 балу за відповіді (та 0,5-1,5 за підготовку у 

«самостійній роботі») 

Тема 5 семінарського заняття – участь у дискусіях,  доповіді, захист конспекту-

коментаря – 1 бал (+ 1 бал за підготовку у самостійній роботі), відповіді по теоретичним резюме 

– 1 бал((+ 1 бал за підготовку). Усього 1 – 2 бали за відповіді (та 1-2 за підготовку у «самостійній 

роботі») 

Тема 6 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист конспекту-коментаря 

– 0,5 балу (+0,5 балу за підготовку у самостійній роботі), відповіді по теоретичним резюме – 1 

бал (+ 1 бал за підготовку). Усього 0,5-1,5 балу за відповіді (та 0,5-1,5 за підготовку у 

«самостійній роботі») 

Тема 7 семінарського заняття – участь у дискусіях,  доповіді, захист конспекту-

коментаря – 1 бал (+ 1 бал за підготовку у самостійній роботі), відповіді по теоретичним резюме 



– 1 бал((+ 1 бал за підготовку). Усього 1 – 2 бали за відповіді (та 1-2 за підготовку у «самостійній 

роботі») 

Поточний контроль Самостійної роботи здобувачів проводиться у формі підготовки 

відповідей на питання по лекційному матеріалу (бліц-опитування на лекціях), підготовки 

конспекту-коментаря оригінального тексту та відповідей на питання до тексту, виконання 

ситуаційних завдань, аналізу кейсів та підготовки відповідей по теоретичним резюме 

Розділ 1. 

Підготовка до за бліц-опитування по матеріалам засвоєних лекцій за темами розділу: 1 

бал 

Підготовка до тестування (оцінюється по факту написання тесту): правильні відповіді на 

питання по лекційному матеріалу (теми лекцій 1-5) – 3-7 балів, відповіді на питання по 

матеріалам семінарських занять (теми семінарів 1-3) – 4-8 балів (усього за тест 7-15 балів) 

Підготовка Теми 1 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист 

конспекту-коментаря – 1 бал; підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 1 – 2 

бали. 

Підготовка Теми 2 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист 

конспекту-коментаря – 1 бал; підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 1 – 2 

бали. 

Підготовка Теми 3 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист 

конспекту-коментаря – 1 бал; підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 1 – 2 

бали. 

Розділ 2. 

Підготовка до за бліц-опитування по матеріалам засвоєних лекцій за темами розділу: 1 

бал 

Підготовка до тестування (оцінюється по факту написання тесту): правильні відповіді на 

питання по лекційному матеріалу (теми лекцій 1-5) – 3-7 балів, відповіді на питання по 

матеріалам семінарських занять (теми семінарів 1-3) – 4-8 балів (усього за тест 7-15 балів) 

Підготовка Тема 4 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист конспекту-

коментаря – 0,5 балу, підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 0,5-1,5 бали. 

Підготовка Теми 5 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист 

конспекту-коментаря – 1 бал; підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 1 – 2 

бали. 

Підготовка Тема 6 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист конспекту-

коментаря – 0,5 балу, підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 0,5-1,5 бали. 

Підготовка Теми 7 семінарського заняття: участь у дискусіях, доповіді, захист 

конспекту-коментаря – 1 бал; підготовка відповіді по теоретичним резюме – 1 бал. Усього 1 – 2 

бали. 

 

 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екза

мен 
Сума 

Розділ 1 

Разом 

за 

розділ 

1 

Розділ 2 

Разом 

за 
розділ 

2 

Поточні 

бали 

разом 

за курс 

 Разом 

Т 

1-5 
лекц 

Т1 
сем 

Т2 
сем 

Т3 
сем 

Усі 

теми 

Розд.1 

Т 
6-11 

лекц 

Т4 
сем 

Т5 
сем 

Т6 
сем 

Т7 

лекц 

Усі 

теми  
Розд.2 

 

Усі теми 

за 

розділами 

1,2 

Усі 

теми 

100 

1-3 2-4 2-4 2-4 7-15 

усно 

1-3 1-3 2-3 1-3 2-3 7-15 

усно 

усно: min 

7+7=14 

40 100 



max 

15+15=30 

Контрольний тест 

за Розділом 1 

Т1-Т5(лекц)+Т1-

Т3(сем) 

8-15 

8-15 

пись-

мово 

Контрольний тест 

за Розділом 2 

Т6-12 (лекц)+Т5-Т8 (сем) 

8-15 

8-15 

пись-

мово 

письмово

min 

8+8=16 

max 

15+15=30 

  

15-30 15-30  30-60 20-40 50-100 

 

Т1, Т2 (сем)...  – теми семінарських занять, Т1, Т2 (лекц)…. – теми лекцій 

Форми контролю – контрольні тести в кінці кожного розділу та екзаменаційна тестова 

письмова  робота. Тестові питання охоплюють всі теми розділу і складаються відповідно змісту 

кожної теми (і лекційних, і семінарських занять).  

Критерії оцінювання. Оцінка успішності здобувача є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння всіх тем курсу за всіма формами роботи. 

За відповіді або виступи на лекційних та семінарських заняттях здобувач отримує бали, 

що додаються до балів за контрольний тест.  

Мінімально достатня для зарахування знань за Розділом 1 кількість балів – 15; за Розділом 

2 – 15 балів.  

Умова допуску до підсумкового семестрового контролю – не менш 30 балів. Мінімальна 

сума балів за екзаменаційний тест не повинна бути менш, ніж 20 балів. Таким чином, мінімальна 

сума набраних балів за перший, другий розділ та екзамен становить 50 балів, що відповідає оцінці 

«задовільно» 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали  

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. http://shkola.refdt.ru/   

3. http://flibusta. is 

4. http://modernlib.ru/ 

5. http://www.youtube.com/ 

6. http://www.russcomm.ru/rca_biblio/b/berger.shtml 

 7.http://books4study.org.ua/ (книги в pdf формате) 

8.http://dic.academic.ru/contents.nsf/ 

9. 10.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/fr_hud/06.php 

10. http://www.studfiles.ru/preview/1725429/ 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин непоборної сили (в 

тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 

формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі лекційні 

заняття;  

– дистанційно на платформі Moоdle проводяться практичні (семінарські), індивідуальні заняття та 

консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 30% практичних та семінарських 

занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних 

заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких карантинних 

обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання надається можливість (за 

заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в тестовій формі дистанційно на платформі 

Moodle в дистанційному курсі «Конфліктологія та теорія переговорів» 

http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-obscheniya-sovremennoy-lichnosti-determinanty-i-faktory-razvitiy
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-obscheniya-sovremennoy-lichnosti-determinanty-i-faktory-razvitiy
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Otomar%20J.%20Bartos&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Paul%20Wehr&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/books/using-conflict-theory/2BF0F94F431703604F49A6B4890BC711
https://www.cambridge.org/core/books/using-conflict-theory/2BF0F94F431703604F49A6B4890BC711
https://www.amazon.com/Roger-Fisher/e/B000AQ1SRI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=William+L.+Ury&text=William+L.+Ury&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Bruce-Patton/e/B004N8T3XU/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ury%2C+William+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Brett%2C+Jeanne+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Goldberg%2C+Stephen+B
http://shkola.refdt.ru/
http://flibusta.net/
http://modernlib.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/b/berger.shtml
http://books4study.org.ua/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/
http://www.studfiles.ru/preview/1725429/

	1. Опис навчальної дисципліни

