
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КОНФЛІКТОЛОГІЯ 

1. Кафедра: Криміналістики та психології 

2.Інформація про 

викладачів 

Прудка Людмила - кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри криміналістики та психології факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 60 наукових праць, досвід 

роботи більше 17 років. 

Сфера наукових інтересів: 

психологічні особливості професійно-психологічної 

підготовки поліцейських, особливості застосування 

психологічних методів впливу у професійній діяльності 

поліцейських, психологія слідчих (розшукових) дій 

 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 304, тел. (094) 93 17 978 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 13adul77@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у четвертому семестрі на другому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни конфліктологія 

передбачається комплексне вивчення сутності, поняття, 

функцій та класифікації конфліктів, динаміки їх 

розвитку, шляхи попередження та подолання конфліктів 

в правоохоронній діяльності. 

Метою викладення курсу «Конфліктологія» є засвоєння 

здобувачами вищої освіти основ конфліктології та 

закономірностей виникнення й розвитку конфліктів в 

правоохоронній діяльності, а також надбання ними 

практичних навичок для здійснення професійної 

діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей і 

норм професійної етики поліцейського шляхом 



безконфліктного спілкування, регулювання конфліктів на 

основі аналітичного розрахунку, психологічного впливу 

на учасників взаємодії, а також вміння застосовувати 

знання щодо попередження й подолання конфліктів в 

правоохоронній діяльності, з метою набуття досвіду 

взаємодії в процесі спілкування і, як підсумок, - 

професіоналізму в роботі. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Професійно-психологічна підготовка поліцейського 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 



Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має  знати:  

 зміст елементів, що складають конфлікт, його 

масштаб і межі;  

 джерела конфліктності в суспільстві, рушійні 

сили конфліктної взаємодії, динаміку конфлікту;  

 суб’єктивну складову соціального конфлікту 

та види соціальних конфліктів;  

 сутність, природу і специфічні риси 

конфлікту, класифікацію конфліктів;  

 шляхи їх попередження та подолання 

 

вміти:  

 проводити діагностику конфлікту та 

конфліктної ситуації в різних галузях життєдіяльності;  

 – правильно будувати стратегію управління 

конфліктною ситуацією;  

 – обирати методи прогнозування та 

профілактики конфліктності у соціальних відносинах;  

 – грамотно застосовувати способи 

розв’язання різноманітних конфліктів;  

 – застосовувати законодавчу базу щодо 

подолання та профілактики конфліктів 

14. Основні 

інформаційні джерела 
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