
Семінарське заняття №1 

Тема: 1.Предмет і зміст курсу. Поняття конфліктної ситуації і конфлікту 

План  (Питання для обговорення) 

1. Предмет і зміст курсу “Конфліктологія”.  

2. Зв’язок курсу “Конфліктологія” з іншими дисциплінами.  

3.Значення курсу “Конфліктологія” для підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації. 

4. Загальні поняття конфліктної ситуації і конфлікту. Огляд різних підходів до 

поняття конфлікту. 

5.Класифікація видів конфліктів за різними ознаками.  

6.Причини виникнення конфліктів.  

7.Умови виникнення конфліктів. 

8. Дайте загальну характеристику основним структурним елементам 

конфлікту: «сторони конфлікту», «предмет конфлікту», «образ конфліктної 

ситуації», «мотиви конфлікту», «позиції конфліктуючих сторін». 

         9. Наведіть загальну класифікацію конфліктів. 

10.Дайте загальну характеристику причин конфлікту. 

         11. Наведіть загальну класифікацію причин конфлікту. 

         12. Дайте загальне визначення поняттям: «конфліктна ситуація» і «інцидент». 

         13. Перерахуйте основні типи конфліктних ситуацій. 

         14. Дайте характеристику основних етапів та фаз проходження конфлікту. 

         15. Вкажіть рівень ймовірності вирішення конфлікту в залежності від його 

етапу та фази.  

         16. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку психології. 

         17. Конфлікт: поняття та предмет вивчення.  

         18. Конфліктологія – інтегративна галузь наукових знань про конфлікт. 

         19. Передумови формування конфліктологічних ідей.  
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Тема 2: Філософсько-соціологічна традиція вивчення конфліктів. 

План  (Питання для обговорення) 

1. Чи є актуальною проблема конфліктів для сучасної науки? Дійте 

обґрунтовану відповідь. 

2.Існує багато визначень поняття «конфлікт». Яке з них здається вам 

найточнішим. Чому? 

3. Конфліктологія – інтегративна галузь наукових знань про конфлікт.   

4.Передумови формування конфлікт логічних ідей. Еволюція  філософських 

уявлень про конфлікт. 

5. Розгортання конфлікту у часі.  

6.Міркування Геракліта про конфлікт.  

7.Давньоіндійська філософія – законах Ману –вказівки на способи 

розв’язання спорів між людьми. 

8.Способи вирішення конфліктів у стародавньому світі – закони царя 

Хамурапі. 



9.Становлення конфліктології зумовлене насамперед високою суспільною 

потребою у пізнанні конфліктів та способів їхнього врегулювання. Докажіть 

за допомогою першоджерел. Обґрунтуйте Вашу відповідь.  

10. Чи погоджуєтеся Ви з думкою про те, що конфлікти з’явилися разом з 

першими людськими спільнотами. Обґрунтуйте свою відповідь.  

11.Кого на Ваш погляд слід вважати родоначальником конфліктології? 

Розкажіть про життя і творчість цієї людини.  

 

 

Тема 3: Психологічна  традиція вивчення  конфліктів. 

План  (Питання для обговорення) 

 

1.Охарактеризуйте вивчення конфліктів у першій половині 20 століття.       

Наведіть персоналії, які займалися вивченням конфліктів у першій половині 

20 століття (цікаві факти)  

2. Охарактеризуйте вивчення конфліктів у другій половині 20 століття.  

Наведіть персоналії, які займалися вивченням конфліктів у другій  половині 

20століття (цікаві факти)  

3. У чому полягає сутність психоаналітичного підходу до проблеми конфлікту? 

4. Яке значення, на вашу думку, має психоаналіз до становлення наукових 

уявлень про конфлікти? 

5. Головною причиною соціальних конфліктів є вроджена агресивність індивіда 

та натовпу. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою К. Лоренца? Чому? 

6. Розкрийте зміст основних схем, за якими, на думку К. Левіна, може 

розвиватися конфлікт. 

7. Що, на думку представників фрустраційно-агресивного підходу, є причиною 

виникнення агресії? 

8. Порівняйте погляди на конфлікт представників фрустраційно-агресивного та 

біхевіористичного підходів. 

9. Як Ви оцінюєте шлях вирішення конфліктів, запропонований Дж. Морено? 

10. Наведіть приклад маргінального статусу людини та його впливу на 

виникнення міжособистісних конфліктів. 

11. Наведіть основні типи конфліктів, виділені М. Дойчем. 

12. Які фактори виникнення конфліктів виділяються у межах теорії 

організаійних систем? 

13. За яких умов, на думку К. Томаса, можливе продуктивне завершення 

конфліктної взаємодії? 

14. У чому полягає сутність когнітивного підходу до конфліктів? 

15. Розкрийте зміст діяльнісного підходу до конфліктів. 

16. Який із підходів до проблеми конфлікту вас зацікавив найбільше? Чому?  

17. Діяльнісний підхід до вивчення конфліктів. 
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