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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційн

ий рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 0101 Педагогічна освіта цикл професійної і практичної 

підготовки 

Модулів 2 
321 Соціальна робота 

рік підготовки 1 

Змістових модулів 2 Семестр 1 

ІНДЗ: є Лекції 32 год. 

Загальна кількість годин 120 Практичні (семінари) 32 год. 

Тижневих годин 

(для денної форми навчання): 

аудиторних 4 

самостійної роботи 3 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавр 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 56 год. 

Індивідуальна робота 0 год. 

Форма контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та 

основи конфліктології» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення навчального курсу дасть можливість 

студентам, майбутнім фахівцям соціально-педагогічної діяльності розширити коло знань 

про сутність міжособистісного спілкування, його види, структуру, функції та особливості 

реалізації в педагогічному середовищі, а також опанувати базові знання з актуальних питань 

конфліктології та побудови продуктивних людських взаємовідносин, сформувати вміння та 

навички вирішення конфліктів у діловій та професійній сферах, міжнародних відносинах, а 

також у приватному житті. 

 

У процесі вивчення зазначеної навчальної дисципліни студенти оволодівають знаннями, 

уміннями й навичками, які знадобляться в майбутній соціально-педагогічній діяльності.  

 

Мета навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування 

та основи конфліктології» - формування знань у студентів про сутність поняття спілкування, 

його форми, види і структуру, а також про порушення, труднощі і бар'єри міжособистісного 

спілкування та шляхи їх подолання в соціально-педагогічному процесі; знань та практичних 

навичок виходу з конфлікту, продуктивного вирішення конфліктів та профілактики і 

подолання конфліктних ситуацій, які необхідні соціальним працівникам і педагогам та які 

допоможуть сформувати мислення, орієнтоване не на конфронтацію і боротьбу, а на 

порозуміння, взаємодопомогу, співробітництво та спільне розв’язання проблем.  

 

 



Головними завданнями вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні засади 

міжособистісного спілкування та основи конфліктології» є: 

- сформувати знання про сутність спілкування як феноменального явища суспільного 

розвитку, його структуру, функції, типи; 

- ознайомити зі специфічними особливостями педагогічного спілкування та механізмами 

його реалізації в соціально-педагогічному середовищі; 

- здійснити аналіз основних аспектів спілкування у педагогічному процесі; 

- проаналізувати різні способи попередження порушень спілкування, подолання бар'єрів і 

труднощів міжособистісного спілкування; 

- виробити уміння прогнозувати виникнення порушень, бар'єрів і труднощів спілкування в 

педагогічному середовищі, конструктивно їх долати, а також ефективно управляти 

конфліктом у соціально-педагогічному процесі; 

- допомогти майбутнім соціальним педагогам усвідомити місце і роль конфліктології у 

процесі соціально-педагогічної діяльності;  

- ознайомити студентів з найважливішими теоретичними розробками, 

експериментальними та прикладними дослідженнями вітчизняних і зарубіжних 

конфліктологів;  

- продемонструвати методи конфліктології та можливість їх використання у процесі 

взаємодії з клієнтами;  

- підвищити рівень професійної, зокрема комунікативної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів;  

- навчити застосовувати ефективні структурні методи та стилі вирішення конфліктів 

відповідно до конкретної ситуації. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: 

- основні сучасні концепції і напрями досліджень з проблеми спілкування; 

- специфічні особливості міжособистісного спілкування в соціально-педагогічному 

процесі; сутність і структуру педагогічного спілкування, його особливості та 

характеристики, діагностику; 

- теоретичні школи, моделі і понятійний апарат сучасної конфліктології;  

- типологію і класифікацію конфліктів;  

- етапи і механізми протікання конфлікту;  

- соціальні технології регулювання і вирішення конфліктів різних типів; 

 

вміти: 

- прогнозувати виникнення порушень, бар'єрів і труднощів спілкування в педагогічному 

середовищі, конструктивно їх долати; 

- аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) 

педагогічної системи; 

- вибирати оптимальний стиль поведінки у конфліктній ситуації; 

- ефективно управляти соціально-педагогічною взаємодією; 

- правильно визначати і оцінювати причини виникнення конфліктних ситуацій, інтереси і 

мотиви поведінки опонентів, перспективи подальшого розвитку конфліктів;  

- вибирати адекватну стратегію, методи і технологію ефективного впливу на конкретний 

соціальний конфлікт;  

- вимірювати і оцінювати ступінь результативності використаних соціальним педагогом 

засобів управління конфліктом. 

 

 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Психолого-педагогічні засади міжособистісного 

спілкування. 

 

Тема 1. Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання Загальна 

характеристика міжособистісного спілкування. Процес спілкування та його складові. 

Сутність поняття спілкування. Структура спілкування. Визначення міжособистісного 

спілкування. Види, рівні, функції міжособистісного спілкування. Форми і види спілкування. 

Диктальне та модальне спілкування. Формальне і неформальне спілкування. Рольове 

спілкування. Характеристика рівнів спілкування. Структурний аналіз спілкування. 

Аналітичні моделі спілкування. 

 

Тема 2. Міжособистісна комунікація. Мовлення в міжособистісному спілкуванні.  
Міжособистісний контакт, міжособистісна комунікація, міжособистісна взаємодія, 

міжособистісні відносини. Аналіз етапів спілкування. Комунікативна задача. Комунікативні 

вміння. Специфіка міжособистісного спілкування: структурно-функціональний аналіз. 

Структура мовленнєвої комунікації. Організація і розвиток мовленнєвої комунікації.  

 

Тема 3. Мовлення і взаєморозуміння. Вербальні засоби спілкування. 

Загальна характеристика засобів спілкування. Мовна комунікація: структура і функції. 

Схема комунікативного акту. Поняття про кодування. Декодування. Зворотний зв'язок: 

структура, функції. Комунікативний, перцептивний, інтерактивний аспекти спілкування. 

Порушення, труднощі і бар'єри спілкування та їх подолання. Роль соціального педагога в 

цьому процесі. Особливості міжособистісного спілкування в соціально-педагогічному 

середовищі. Особливості мовлення в соціально-орієнтованому спілкуванні. Мовлення як 

засіб ствердження соціального статусу. Особливості вербальної комунікації в 

міжособистісному спілкуванні. Ефективне слухання. Фактори ефективного слухання. Цілі 

слухання. Особливості активного слухання при спілкуванні з дитиною. Стратегія і тактика 

мовленнєвого спілкування. Стилі слухання і зворотний зв'язок у міжособистісному 

спілкуванні. 

 

Тема 4. Невербальні засоби спілкування. 

Невербальна комунікація. Сутність і місце невербальної комунікації в міжособистісному 

спілкуванні. Значення і функції невербальної комунікації. Засоби невербальної комунікації і 

проблема інтерпретації невербальної поведінки. Правила невербальної комунікації. Міміка у 

невербальному спілкуванні. Жести у невербальному спілкуванні. Просторово-часовий 

фактор спілкування. Характеристика зон спілкування: інтимної, особистої, персональної, 

соціальної та публічної. Умови «комфортного» спілкування. Функції невербальних 

повідомлень. Візуальний контакт. Поняття про постурологію.  

 

Тема 5. Сприймання та розуміння в структурі міжособистісного спілкування.  

Міжособистісне сприймання. Соціальна перцепція. Перше враження і точність 

інтерпретації. Спрямоване формування першого враження. Міжособистісне розуміння. 

Психологічні основи і закономірності розуміння. Каузальна атрибуція. Когнітивні 

викривлення. 

 

Тема 6. Міжособистісна взаємодія. 

Структура міжособистісної взаємодії. Простір міжособистісної взаємодії. Сценарії і 

механізми взаємодії. Феномен особистого впливу. Влада і лідерство. Типи особистого 



впливу. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання. Маніпуляція в спілкуванні. 

Самопрезентація як засіб впливу. 

 

Тема 7. Міжособистісні відносини. 

Почуття та емоції в спілкуванні. Види соціальних емоцій. Способи управління емоціями і 

почуттями. Міжособистісні відносини в розвитку. Етапи розвитку відносин. Фактори 

стабільності відносин. 

 

Тема 8. Проблемне та ефективне спілкування. 

Труднощі та дефекти спілкування. Порушення, бар’єри, труднощі спілкування. Дефіцитне 

спілкування. Дефектне спілкування. Деструктивне спілкування. Успішне спілкування. 

Поняття, критерії і рівні успішності спілкування. Стиль спілкування як фактор успішності. 

Оптимальний стиль спілкування. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Основи конфліктології. 

 

Тема 9. Загальна теорія конфліктів. Розвиток конфліктології як науки і навчальної 

дисципліни. Cутність конфлікту та його структура. 

Об'єкт і предмет конфліктології. Принципи і методи конфліктології. Зв'язок з іншими 

науками. Становлення конфліктології. Конфлікт як складне соціальне явище. Структурна 

модель конфлікту. Функції конфлікту. 

 

Тема 10. Види конфліктів та причини їх виникнення. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. 

Класифікація конфліктів. Межі конфлікту. Причини виникнення конфлікту. Динаміка 

конфлікту. Теорії механізмів виникнення конфліктів. Трансактний аналіз конфліктів.  

 

Тема 11. Психологія та соціологія конфлікту. 

Психологічні особливості особистості та їх вплив на виникнення конфліктів. Теорія 

«соціальних ролей» у визначенні причин виникнення конфліктів. Поведінка індивіда в 

умовах конкуренції.  

 

Тема 12. Групові особливості виникнення конфліктів у колективах.  

Групи та їх вплив на виникнення конфліктів. Конфлікти при формуванні колективів. Методи 

визначення соціально-психологічного клімату в колективі.  

 

Тема 13. Соціологія конфлікту. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку. 

Конфлікти в суспільстві. Конфлікти в організації. Конфлікти в сім'ї. Конфлікти у сфері 

управління. Об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів. Етапи і фази конфлікту. 

Поводження людей у конфлікті.  

 

Тема 14. Робота з конфліктами. Керування конфліктами. Вирішення конфліктів. 

Сутність керування конфліктами та їх діагностика. Методи регулювання конфліктів. Моделі 

і стилі виходу з конфлікту. Технології врегулювання конфліктів. Переговори і стилі їх 

проведення. Консенсусні технології вирішення конфліктів. Конфліктний медіаторинг.  

 

Тема 15. Технології попередження конфліктів. Профілактика конфліктів в 

організаціях. Роль керівника у конфліктній ситуації. 

Профілактика конфлікту як спосіб його попередження. Концепція і технології превентивних 

дій. Попередження конфліктів - тактичний крок сучасного менеджменту. Співробітництво 



як спосіб попередження конфліктів. Конфлікт в організаціях і його специфіка. Сутність, 

підходи і напрямки профілактики конфліктів в організаціях. Профілактика конфліктів через 

стратегію управління персоналом. Управлінські методи з метою запобігання конфліктів. 

Керівник у конфліктній ситуації.  

 

Тема 16. Сфери розгортання конфліктів. 

Рольові конфлікти. Політичні конфлікти. Соціальні конфлікти. Сімейні конфлікти. 

Міжетнічні конфлікти. Міжконфесійні конфлікти. Конфлікти культур і духовних цінностей. 

Педагогічний конфлікт. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем Кількість годин 

 

 

 

Разом 

у тому числі 

 

 

 

 
Лек. 

Практ. 

(Семін.) 
Лаб. Інд. 

Сам. 

роб. 

Контр

. роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЕМАТИЧНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Міжособистісне 

спілкування як предмет наукового 

знання Загальна характеристика 

міжособистісного спілкування. 

Процес спілкування та його 

складові 

7 2 2   3  

Тема 2. Міжособистісна 

комунікація. Мовлення в 

міжособистісному спілкуванні 

8 2 2   4  

Тема 3. Мовлення і 

взаєморозуміння. Вербальні засоби 

спілкування 

7 2 2   3  

Тема 4. Невербальні засоби 

спілкування 

8 2 2   4  

Тема 5. Сприймання та розуміння в 

структурі міжособистісного 

спілкування 

7 2 2   3  

Тема 6. Міжособистісна взаємодія 8 2 2   4  

Тема 7. Міжособистісні відносини 7 2 2   3  

Тема 8. Проблемне та ефективне 

спілкування 

8 2 2   4  

ТЕМАТИЧНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 9. Загальна теорія конфліктів. 

Розвиток конфліктології як науки і 

навчальної дисципліни. Cутність 

конфлікту та його структура 

7  2   3  



Тема 10. Види конфліктів та 

причини їх виникнення. Динаміка 

конфлікту та механізми його 

виникнення 

8 2 2   4  

Тема 11. Психологія та соціологія 

конфлікту 

7 2 2   3  

Тема 12. Групові особливості 

виникнення конфліктів у 

колективах 

8 2 2   4  

Тема 13. Соціологія конфлікту. 

Динаміка конфлікту і механізми 

його розвитку 

7 2 2   3  

Тема 14. Робота з конфліктами. 

Керування конфліктами. 

Вирішення конфліктів 

8 2 2   4  

Тема 15. Технології попередження 

конфліктів. Профілактика 

конфліктів в організаціях. Роль 

керівника у конфліктній ситуації 

7 2 2   3  

Тема 16. Сфери розгортання 

конфліктів 

7 2 2   3  

Разом годин 120 32 32   56  

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

Теми Тематичні модулі 
Кількість 

годин 

Тематичний модуль 1 

1 

Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання Загальна 

характеристика міжособистісного спілкування. Процес спілкування та 

його складові. 

Сутність поняття спілкування.  

Структура спілкування.  

Визначення міжособистісного спілкування.  

Види, рівні, функції міжособистісного спілкування.  

Форми і види спілкування.  

Диктальне та модальне спілкування. Рольове спілкування. 

Формальне і неформальне спілкування.  

Характеристика рівнів спілкування.  

Структурний аналіз спілкування.  

Аналітичні моделі спілкування. 

2 

2 

Міжособистісна комунікація. Мовлення в міжособистісному 

спілкуванні. 

Міжособистісний контакт, міжособистісна комунікація, міжособистісна 

взаємодія, міжособистісні відносини. 

Аналіз етапів спілкування. 

Комунікативна задача. 

Комунікативні вміння. 

Специфіка міжособистісного спілкування: структурно–функціональний 

2 



аналіз. 

Структура мовленнєвої комунікації. 

Організація і розвиток мовленнєвої комунікації 

3 

Мовлення і взаєморозуміння. Вербальні засоби спілкування 

Загальна характеристика засобів спілкування. 

Мовна комунікація: структура і функції. 

Схема комунікативного акту. 

Поняття про кодування і декодування. 

Зворотний зв'язок: структура, функції. 

Комунікативний, перцептивний, інтерактивний аспекти спілкування. 

Порушення, труднощі і бар'єри спілкування та їх подолання. 

Роль соціального педагога в цьому процесі. 

Особливості міжособистісного спілкування в соціально-педагогічному 

середовищі. 

Особливості мовлення в соціально-орієнтованому спілкуванні. 

Мовлення як засіб ствердження соціального статусу. 

Особливості вербальної комунікації в міжособистісному спілкуванні. 

Ефективне слухання. Фактори ефективного слухання. 

Цілі слухання. 

Особливості активного слухання при спілкуванні з дитиною. 

Стратегія і тактика мовленнєвого спілкування. 

Стилі слухання і зворотний зв'язок у міжособистісному спілкуванні. 

2 

4 

Невербальні засоби спілкування. 

Невербальна комунікація. 

Сутність і місце невербальної комунікації в міжособистісному спілкуванні. 

Значення і функції невербальної комунікації. 

Засоби невербальної комунікації і проблема інтерпретації невербальної 

поведінки. 

Правила невербальної комунікації. 

Міміка у невербальному спілкуванні. 

Жести у невербальному спілкуванні. 

Просторово-часовий фактор спілкування. 

Характеристика зон спілкування: інтимної, особистої, персональної, 

соціальної та публічної. 

Умови «комфортного» спілкування. 

Функції невербальних повідомлень. 

Візуальний контакт. 

Поняття про постурологію. 

2 

5 

Сприймання та розуміння в структурі міжособистісного спілкування. 

Міжособистісне сприймання. 

Соціальна перцепція. 

Перше враження і точність інтерпретації. 

Спрямоване формування першого враження. 

Міжособистісне розуміння. 

Психологічні основи і закономірності розуміння. 

Каузальна атрибуція 

2 



6 

Міжособистісна взаємодія. 

Структура міжособистісної взаємодії. 

Простір міжособистісної взаємодії. 

Сценарії і механізми взаємодії. 

Феномен особистого впливу. 

Влада і лідерство. 

Типи особистого впливу. 

Стратегії і тактики впливу та маніпулювання. 

Маніпуляція в спілкуванні. 

Самопрезентація як засіб впливу. 

2 

7 

Міжособистісні відносини. 

Почуття та емоції в спілкуванні. 

Види соціальних емоцій. 

Способи управління емоціями і почуттями. 

Міжособистісні відносини в розвитку. 

Етапи розвитку відносин. 

Фактори стабільності відносин. 

2 

8 

Проблемне та ефективне спілкування. 

Труднощі та дефекти спілкування. 

Порушення, бар’єри, труднощі спілкування. 

Дефіцитне спілкування. 

Дефектне спілкування. 

Деструктивне спілкування. 

Конфлікти та їх розв’язання. 

Успішне спілкування. 

Поняття, критерії і рівні успішності спілкування. 

Стиль спілкування як фактор успішності. 

Оптимальний стиль спілкування 

2 

Тематичний модуль 2 

9 

Загальна теорія конфліктів. Розвиток конфліктології як науки і 

навчальної дисципліни. Cутність конфлікту та його структура. 

Об'єкт і предмет конфліктології.  

Принципи і методи конфліктології.  

Зв'язок з іншими науками.  

Становлення конфліктології.  

Конфлікт як складне соціальне явище.  

Структурна модель конфлікту.  

Функції конфлікту. 

2 

10 

Види конфліктів та причини їх виникнення. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. 

Класифікація конфліктів.  

Межі конфлікту.  

Причини виникнення конфлікту.  

Динаміка конфлікту.  

Теорії механізмів виникнення конфліктів.  

Трансактний аналіз конфліктів. 

 

 

 

2 



11 

Психологія та соціологія конфлікту. 

Психологічні особливості особистості та їх вплив на виникнення 

конфліктів.  

Теорія «соціальних ролей» у визначенні причин виникнення конфліктів. 

Поведінка індивіда в умовах конкуренції. 

2 

12 

Групові особливості виникнення конфліктів у колективах.  

Групи та їх вплив на виникнення конфліктів.  

Конфлікти при формуванні колективів. 

Методи визначення соціально-психологічного клімату в колективі. 

2 

13 

Соціологія конфлікту. Динаміка конфлікту і механізми його 

розвитку. 

Конфлікти в суспільстві.  

Конфлікти в організації.  

Конфлікти в сім'ї.  

Конфлікти у сфері управління.  

Об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів.  

Етапи і фази конфлікту.  

Поводження людей у конфлікті. 

2 

14 

Робота з конфліктами. Керування конфліктами. Вирішення 

конфліктів. 

Сутність керування конфліктами та їх діагностика.  

Методи регулювання конфліктів.  

Моделі і стилі виходу з конфлікту.  

Технології врегулювання конфліктів.  

Переговори і стилі їх проведення.  

Консенсусні технології вирішення конфліктів.  

Конфліктний медіаторинг. 

2 

15 

Технології попередження конфліктів. Профілактика конфліктів в 

організаціях. Роль керівника у конфліктній ситуації. 

Профілактика конфлікту як спосіб його попередження.  

Концепція і технології превентивних дій.  

Попередження конфліктів - тактичний крок сучасного менеджменту.  

Співробітництво як спосіб попередження конфліктів.  

Конфлікт в організаціях і його специфіка.  

Сутність, підходи і напрямки профілактики конфліктів в організаціях. 

Профілактика конфліктів через стратегію управління персоналом.  

Управлінські методи з метою запобігання конфліктів.  

Керівник у конфліктній ситуації.  

2 

16 

Сфери розгортання конфліктів. 

Рольові конфлікти.  

Політичні конфлікти.  

Соціальні конфлікти.  

Сімейні конфлікти.  

Міжетнічні конфлікти.  

Міжконфесійні конфлікти.  

Конфлікти культур і духовних цінностей.  

Педагогічний конфлікт. 

2 

 Разом 32 

 



6. Самостійна робота 

Тема Тематичний модуль 1 
Кількість 

годин 

1 Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання Загальна 

характеристика міжособистісного спілкування. Процес спілкування 

та його складові.  

Завдання: Підберіть конкретні приклади, що ілюструють виникнення 

бар'єрів у взаєморозумінні, та проаналізуйте їх. 

3 

2 Міжособистісна комунікація. Мовлення в міжособистісному 

спілкуванні 

Завдання: Охарактеризуйте процес спілкування з погляду тих 

комунікативних умінь, що необхідні на  кожному етапі спілкування (з 

обґрунтуванням своєї думки). 

4 

3 Мовлення і взаєморозуміння. Вербальні засоби спілкування 

Завдання: Обґрунтуйте свій погляд з питання впливу психологічних 

захисних механізмів на ефективність спілкування. 
3 

4 Невербальні засоби спілкування. 

Завдання: Наведіть приклади ситуацій відповідності (та 

невідповідності) вербальних і невербальних засобів передачі інформації 

в процесі спілкування  

4 

5 Сприймання та розуміння в структурі міжособистісного 

спілкування 

Завдання 1:Наведіть приклади використання різних прийомів 

рефлексивного слухання у конкретних ситуаціях. 

Завдання 2:Обґрунтуйте власну думку з питання впливу особистісних 

характеристик і соціального статусу людини на виконання нею «ролі 

слухача». 

3 

6 Міжособистісна взаємодія 

Завдання: Охарактеризуйте ситуації відповідності (та невідповідності) 

вербальних і невербальних засобів передачі інформації в процесі 

спілкування. Змоделюйте відповідні приклади. 

4 

7 Міжособистісні відносини: 

Завдання: Наведіть приклади використання різних невербальних засобів 

спілкування для передачі інформації про: а) стан тих, що спілкуються; б) 

ставлення партнерів по спілкуванню один до одного; в) бажання / 

небажання партнера спілкуватися далі. 

3 

8 Проблемне та ефективне спілкування  

Завдання 1:Обґрунтуйте власний погляд стосовно питання впливу 

невербальних засобів спілкування на ефективність діяльності. 

Завдання 2: Підготуйтесь до складання тесту за Тематичним модулем 1. 

4 

Тематичний модуль 2 

9 Загальна теорія конфліктів. Розвиток конфліктології як науки і 

навчальної дисципліни. Сутність конфлікту та його структура. 

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте 

структуру конфлікту. 

3 



10 Види конфліктів та причини їх виникнення. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. 

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте вид 

конфлікту. 

4 

11 Психологія та соціологія конфлікту. 

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте 

причини виникнення конфліктів (конфліктогени). 
3 

12 Групові особливості виникнення конфліктів у колективах.  

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте 

природу конфлікту. 
4 

13 Соціологія конфлікту. Динаміка конфлікту і механізми його 

розвитку. 

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте 

можливу динаміку розвитку конфлікту. 

3 

14 Робота з конфліктами. Керування конфліктами. Вирішення 

конфліктів. 

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте 

стратегії та правила розв’язання конфлікту. 

4 

15 Технології попередження конфліктів. Профілактика конфліктів в 

організаціях. Роль керівника у конфліктній ситуації. 

Завдання: Проаналізуйте конкретні конфліктні ситуації та визначте 

власний стиль поведінки у конфліктній ситуації. 

3 

16 Сфери розгортання конфліктів. 

Завдання: Підготуйтесь до складання тесту за Тематичним модулем 2. 
3 

Разом 56 

 

7. Індивідуальне завдання 

Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання – написати 

реферативне повідомлення за індивідуально обраною темою. Реферативне повідомлення 

передбачає виклад матеріалу з запропонованої теми в обсязі 15 сторінок з обов'язковим 

висвітленням індивідуальної позиції автора щодо проблеми. Обов'язковими структурними 

компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою кафедри, теми, групи, прізвища та 

імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. 

Тематика індивідуально-дослідних завдань: 

1 .  Спілкування у діяльності різних фахівців: його місце і роль (на прикладі вчителя, 

соціального педагога) 

2. Особистісні якості фахівця, що сприяють ефективному педагогічному спілкуванню 

3. Критерії ефективної комунікації в умовах ринкової економіки 

4. Комунікативні уміння, необхідні сучасному соціальному педагогу 

5. Комунікативні уміння, необхідні сучасному керівнику установи в соціальній сфері 

6. Доцільність рефлексивного й нерефлексивного слухання в професійній діяльності 

соціального педагога 

7. Сформулюйте основні правила мовленнєвої комунікації, що забезпечують можливість 

спільної діяльності 

8. Як за допомогою мовленнєвих засобів можна демонструвати соціальний статус і 

регулювати соціальні відносини між тими, хто спілкується? 

9. Як зробити мовленнєву комунікацію успішною? 

10. Вплив різних факторів на інтенсивність використання людиною невербальних засобів 

спілкування 



11. Вербаліка та невербаліка у спілкуванні сучасного керівника соціально-педагогічної 

установи 

12. Вербаліка та невербаліка у спілкуванні шкільного соціального працівника 

13. Значення інтуїції в професійній соціально-педагогічній діяльності 

14. Можливість контролю власної невербаліки 

15. Комунікативний аспект спілкування в соціально-педагогічному середовищі 

16. Інтерактивний аспект у соціально-педагогічному спілкуванні з клієнтом 

17. Перцептивний аспект у соціально-педагогічному спілкуванні з клієнтом 

18. Бар'єри у соціально-педагогічному спілкуванні 

19. Стилі поведінки соціального працівника в конфліктній взаємодії 

20. Діагностика комунікативної культури соціального працівника 

21. Етика педагогічного спілкування 

22. Рефлексивне слухання соціального працівника 

23. Критерії ефективної соціально-педагогічної комунікації 

24. Способи розв’язання педагогічних конфліктів засобами медіації 

25. Сучасні технології попередження конфліктів 

 

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання: Залік 

 

9. Методи навчання: Лекція, бесіда, дискусія, проблемний виклад навчального матеріалу, 

евристичний метод, дослідницький метод, метод проектів, практичні методи (вправи), 

кейс-метод, тестування. 

 

10. Методи та засоби діагностики успішності навчання: 

Складові діагностики Методи Засоби 

Діагностика цільового компоненту 

педагогічного процесу 

Спостереження, аналіз Підручники, посібники 

Діагностика індивідуальних 

особливостей студентів 

Тестування, аналіз 

студентських робіт 

Тести, творчі роботи 

студентів 

Діагностика мотивів навчання Анкетування, бесіда Анкети 

Діагностика міжособистісних взаємин Метод соціометрії Опитувальники 

Діагностика якості освіти Опитування, тестування Комп'ютери, педагогічна 

практика 

Діагностика інтелектуального розвитку 

студента 

Бесіда, опитування, 

тестування, інтерв'ю 

Тести, опитувальники, 

комп'ютери 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

(мах = 80 балів) 

Підсумковий контроль –  

2 тести за тематичними 

модулями  

(мах = 10 + 10 балів) 

Загальна 

кількість 

балів 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 
20 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

Шкала оцінювання (національна та ЕСТ8) 

Оцінка за національною шкалою 

Сума балів Оцінка ЕСТ8 для екзамену,  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

 

курсової роботи (проекту), 

практики 

для заліку 

90 - 100 А Відмінно  

82 - 89 В 
Добре 

 

75 - 81 С Зараховано 

67 -74 D 
Задовільно 

 

60 - 66 Е  

   Незараховано 

1 - 59 Ех Незадовільно (з можливістю 

повторного 

складання) 

Бал Критерії оцінювання знань студента на практичному занятті 

 

 

Характер пізнавальної 

діяльності 
Структура відповіді Характер відповіді 

1 Репродуктивне відтворення 

начального матеріалу у 

вигляді доповнення до 

відповіді студентів 

Зачитує виклад матеріалу за 

лекцією 

Відповідь ситуативно 

усвідомлена 

2 Репродукція основних понять, 

категорій, принципів і 

закономірностей 

Зачитує визначення за 

лекцією (або з словника) 

Відповідь усвідомлена, з 

наведенням власних 

прикладів 

3 Роз'яснення переважної 

кількості позицій 

Зачитує виклад матеріалу за 

лекцією та підручниками 

Глибоке усвідомлення 

представлених позицій 

4 Наведення власних прикладів 

щодо застосування розкритих 

проблем 

Чітка структурована 

відповідь за попередньо 

підготовленим планом та 

детальним описом його 

позицій, використання 

додаткових джерел 

Повне та ґрунтовне 

висвітлення проблеми, 

узагальнення викладеного у 

вигляді чіткого переліку 

позицій 

5 Представлення власної 

моделі, схеми, віртуального 

проекту тощо 

Власний мотивований, 

обґрунтований та відмінний 

від традиційного варіант 

відповіді 

Повне та ґрунтовне 

висвітлення проблеми із 

застосуванням 

нетрадиційних форм 

викладу 

 

Навчальною програмою передбачено одну модульну контрольну роботу, яка оцінюється 

максимальною кількістю в 60 балів. Так, 46-60 балів - відповідь належить до високого рівня 

засвоєння навчального матеріалу, є повною, логічною, аргументованою та доказовою. 

31-45 балів виставляється студентам, які мають базові знання, знання літературних джерел з 

навчальної дисципліни, проте студент не може дати їм достатньо критичної оцінки. 



16-30 балів виставляється за відповіді студентів, які носять фрагментарний і неповний 

характер; не завжди є логічними та науково обґрунтованими, однак присутні власні 

судження та висновки. 

0-15 балів - теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без осмислення, 

аналізу. Порівняння, узагальнення, відповідь не містить елементів власного судження або 

взагалі відсутня. 

Оцінювання індивідуально-дослідного завдання, основна мета якого - навчити студентів 

самостійно й творчо вирішувати поставлені проблеми, аналізувати літературу з конкретного 

питання та вміти її узагальнювати й систематизувати, робити власні логічні висновки - в 25 

балів. Так, 21-25 балів виставляється студентам, які аргументовано доводять актуальність 

обраної проблеми, проявляють творчу самостійність, виявляють здатність аналізувати 

соціально-педагогічні факти, що стосуються поставлених проблем. Матеріал проекту є 

доказовим, логічно викладеним, з самостійними висновками. 

10-20 балів відповідають роботі, в якій на належному рівні висвітлюється певна проблема, 

однак відсутніми є судження студента, його висновки та узагальнення. Висвітлення 

проблеми є неповним і не містить дослідницького компоненту. 

0-9 балів виставляється студентам, які не виконали індивідуально-дослідницького завдання 

або ж виконали його не належному рівні: матеріал не відповідає проблемі дослідження, 

опрацьовано лише 1 -2 джерела, не зроблено висновків. 

 

12. Методичне забезпечення: курс лекцій, тести, хрестоматійний матеріал. 
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