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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: набуття здобувачем знань, умінь і навичок щодо забезпечення 
розвитку професійної компетентності майбутніх журналістів початкових 

навичок медіатора, шляхом імплементації кращих європейських та світових 
стандартів медіації; формування навичок надання послуг медіації на 
професійних засадах, поширення практики мирного вирішення спорів 

позасудовими методами для профілактики та розв’язання конфліктів у різних 
сферах, де виникають конфлікти. 

  
Завдання: сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем 

психологічної науки і практики, навчити  розрізняти механізми виникнення і 
розвитку конфліктів, зовнішні стимули і внутрішні мотиви, які призводять до 

конфліктів, розробляти оптимальні  прийоми переборення конфліктних ситуацій 
через:     

– розкриття теоретико-методологічних основ медіації та теорії переговорів; 
– вивчення поведінки особистості, зумовленої впливом засобів індивідуальної 

та масової комунікації; 
– дослідження персональних і групових моделей поведінки у конфліктах; 
– поєднання теорії і практики, а також прийняття рішень та вироблення стратегії 

діяльності для вирішення складних конфліктних ситуацій, з урахуванням 
загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та інших інтересів у 

сфері  журналістської  діяльності;  
– формування у здобувачів наукових уявлень про медіацію та теорію 

переговорів, її предметну область, принципи та напрямки дослідження;  
–  застосування інноваційних підходів для вирішення професійних завдань; 

–  навчання з високим рівнем автономності та академічної доброчесності;  
–  використання навичок ведення переговорів та розв’язання конфліктів у 

професійній діяльності та при проведенні досліджень.  
 

Предмет: альтернативні способи вирішення професійних спорів і 
конфліктів – переговори і медіація (посередництво)  у професійній діяльності 

журналістів.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
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знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 

 
спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності.  
СК02. Здатність формувати інформаційний контент.  

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 
що організована й проведена самостійно або разом з колегами.  

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  

ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням 
цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.  

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань.  
ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і досягнень.  
ПРН11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, 

письмову та електронну комунікацію, українською мовою.  
ПРН13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 
соціальнокомунікаційних наук.  

ПРН14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 
використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації.  
ПРН15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення  
 

Передумови вивчення освітньої компоненти. Освітня компонента 
«Медіація та переговорний процес у діяльності журналіста» базується на 

компетентностях, сформованих компонентами: «Корпоративні комунікації», 
«Практика журналістської діяльності», «Менеджмент», «Ораторське мистецтво», 

«Психологія», «Міжнародні стратегічні комунікації» . 
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2. Структура освітньої компоненти  

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ 

1.1. Переговори –  медіація – конфлікт  10 2 2   6 

1.2. Природа і психологія конфлікту. Позитивні 

і негативні функції конфлікту 
10 2 2   6 

1.3. Три підходи до вирішення конфлікту. 
Позиції та інтереси конфліктуючих сторін 

8  2   6 

1.4. Джерела  конфлікту 8  2   6 

1.5. Конфліктні типи особистості і стратегії 

взаємодії з ними 
8  2   6 

 Разом за 1 розділ 44 4 10   30 

РОЗДІЛ 2. МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРІВ 

2.1. Конструктивні стратегії вирішення 
конфліктів: п'ять стратегій поведінки в 

конфлікті; переваги і недоліки 
10 2 2   6 

2.2. Конструктивні стратегії вирішення 

конфліктів: картографія конфлікту 
10 2 2   6 

2.3. . «Я - Ти висловлювання» як стратегія 
вирішення конфліктів 

8  2   6 

2.4. Медіація  - посередництво у врегулюванні 

спорів  та ведення переговорів 
8  2   6 

2.5. Навички та вміння медіатора. Вимоги до 
особистості медіатора 

10  4   6 

 Разом за 2 розділ  46 4 12   30 

 Разом за 7 семестр 90 8 22   60 

 Всього 90 8 22   60 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

КОНФЛІКТОЛОГІЇ 

 
ТЕМА 1.1. ПЕРЕГОВОРИ  – МЕДІАЦІЯ – КОНФЛІКТ 

 

  Медіація – нова галузь психологічної науки, предметом якої є поведінка 
особистості у конфліктних і спірних ситуаціях. Переговори є основним засобом 

отримати від інших людей те, чого ви хочете, з метою досягнення угоди, коли ви 
та інша сторона маєте якісь схожі або протилежні інтереси, а це  зіткнення 

інтересів і є Конфлікт. 
  Конфлікт: сутність, структура, класифікація. Конфлікт і конфліктна 

ситуація в сучасних теоріях. Визначення природи конфлікту у функціональній 
теорії, теорії соціальних груп, теорії конфліктного функціоналізму, когнітивній 

концепції, теорії поля, психоаналітичних уявленнях про природу індивіда. 
Конфлікт як предмет вивчення. 

 
ТЕМА 1.2. ПРИРОДА І ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ. ПОЗИТИВНІ ТА 

НЕГАТИВНІ ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ 

 
  Природа і психологія конфлікту. Позитивні і негативні функції конфлікту 

 Різниця між раціональної позицією і емоційним ставленням до конфлікту. 
Конфлікт несе в собі позитивний потенціал. Конфліктологи вбачають більше 

позитивних функцій, ніж негативних. 
 

ТЕМА 1.3. ТРИ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ.ПОЗИЦІЇ ТА 
ІНТЕРЕСИ КОНФЛІКТУЮЧИХ СТОРІН 

 

  Три принципово різних між собою підходи, які можна використовувати 

при вирішенні конфлікту. Вирішення конфлікту з позиції сили або влади. 
 Підхід до вирішення конфлікту з опорою на традиції, норми і правила.    Третій 
підхід передбачає врахування глибинних потреб та інтересів сторін, перехід до 

співпраці від спроб вирішити конфлікт з позиції сили або влади.  
 Причини виникнення конфліктів. Рівні прояву конфліктів: емоційний, 

когнітивний, поведінковий, регулятивний, комунікативний. Структура 
конфлікту. Пізнавальний, емоційний, вольовий і мотиваційний компоненти у 

структурі конфлікту.  
. 

ТЕМА 1.4. ДЖЕРЕЛА  КОНФЛІКТУ 
 

  Класифікація конфліктів: за джерелом виникнення, за змістом, 
значущістю, типом розв’язання, формою виявлення, типом структури стосунків, 

соціальним результатом, обсягом соціальної взаємодії тощо. 
   Брак ресурсів. Відмінності в цінностях. Протиріччя ланцюгів та інтересів.   
Відмінності в смаках і перевагах («На смак, на колір товариша немає»). 
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Порушення правил гри. Невизначеність функцій і відповідальності. Психологічні 
потреби. 

 
ТЕМА 1.5. КОНФЛІКТНІ ТИПИ ОСОБИСТОСТІ І СТРАТЕГІЇ  

ВЗАЄМОДІЇ З НИМИ 
 

 Класифікація «конфліктних типів особистості» Роберта М.  Бремсона.   
Практичні вміння у спілкуванні з конфліктною особистістю. Прийоми вирішення 

конфліктів  та вирішення проблем у спілкуванні з конфліктними особистостями. 
Приховані причини та мотиви поведінки конфліктних особистостей. Освоєння 

конструктивних стратегій поведінки у спілкуванні з конфліктними типами 
особистості.  
 

РОЗДІЛ 2. МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

СПОРІВ 

 
ТЕМА 2.1. КОНСТРУКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ:  

П 'ЯТЬ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ ; ПЕРЕВАГИ І 
НЕДОЛІКИ 

 

 Стилі поведінки в конфліктній ситуації (К. Томас). Поняття «стилю», 

«стратегії» поведінки в конфлікті у роботах Р. Мертона, Л. В. Сохань  як 
найтиповіші способи діяльності особистості в конфліктній ситуації на основі 

реалізації внутрішніх спонук. Формування стратегії поведінки особи на основі 
типу особистості. Дослідження М. Й. Боришевського, Н. В. Грішиної пов'язані з 

визначенням характеристик учасників конфліктної взаємодії та типології 
психологічних особливостей поведінки особистостей в конфлікті.  
 Переваги і недоліки конструктивних стратегій поведінки у конфліктах. 

Використання стратегій в залежності від умов і певних обставинах. 
Напрацювання умінь та навичок конфліктної поведінки в стилі всіх п'яти 

стратегій. 

 

ТЕМА 2.2.  КОНСТРУКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ: 

КАРТОГРАФІЯ КОНФЛІКТУ 
 

  Картографія конфлікту – спеціальний метод, який передбачає складання 
карти або схеми конфлікту. Картографія – це  перший крок та частина  процедури 
Медіації. Управління конфліктом в організації: структурний і міжособистісний 

рівні. Етапи управління: визначення учасників конфлікту, формулювання 
проблеми, визначення мотивів опонентів, розробка варіантів рішення, 

ознайомлення опонентів з варіантами прийняття рішення; аналіз і оцінка 
організаційно-ділових і психологічних наслідків розв’язання конфлікту.       

Подолання конфлікту засобами «обходу» конфліктної ситуації. Управління 
латентними (прихованими) конфліктами.  
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ТЕМА 2.3. «Я – ТИ ВИСЛОВЛЮВАННЯ» ЯК СТРАТЕГІЇ  ВИРІШЕННЯ 
КОНФЛІКТІВ 

 

Я – повідомлення»  – це спосіб виказати своє ставлення до тої чи іншої 

ситуації з метою  чітко сформулювати своє бачення, свою претензію, не 
торкаючись  почуттів іншої людини і не провокуючи його на агресію.  

«Я – повідомлення»  – це спосіб сповіщення інформації про ваші почуття, 

потреби, інтереси без використання образливої лексики і без осуду того, до кого 
звертаєтесь. 

 
ТЕМА 2.4. МЕДІАЦІЯ – ПОСЕРЕДНИЧЕСТВО У ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

ТА ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ 
 

 Медіація – посередництво  по урегулюванню конфліктів. Медіація як 
процедура посередництва, альтернативний метод вирішення конфліктів. 

Медіація – це професійна діяльність у сфері організації комунікації. Правила, 
процедура, техніки та стратегії медіації.  

 

ТЕМА 2.5. НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ МЕДІАТОРА. ВИМОГИ ДО 

ОСОБИСТОСТІ МЕДІАТОРА 

 

  Медіація – це професійна діяльність у сфері організації комунікації. 

Вимоги до професійного посередника – медіатора. Рівень професійної 
компетентності. Процедурні навички. Комунікативні навички. Прийоми 

активного слухання. Етичний кодекс медіатора. 

 

 
4.Теми і плани лекцій 

Тема 1.1. Переговори – медіація - конфлікт  

План  

1. Медіація – нова галузь психологічної науки, предметом якої є поведінка 
особистості у конфліктних і спірних ситуаціях. 

2. Конфлікт: сутність, структура, класифікація.  

3. Конфлікт і конфліктна ситуація в сучасних теоріях.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 27. 

 
Тема 1.2. Природа і психологія конфлікту. Позитивні і негативні функції 

конфлікту  

План  

1. Природа і психологія конфлікту.  
2. Позитивні і негативні функції конфлікту. 

3. Різниця між раціональної позицією і емоційним ставленням до конфлікту.  
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Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 11. 
 

Тема 2.1. Конструктивні стратегії вирішення конфліктів: п'ять 
стратегій поведінки в конфлікті; переваги і недоліки  

План  
1. Стилі поведінки в конфліктній ситуації (К. Томас).  

2. Формування стратегії поведінки особи на основі типу особистості.  

3. Переваги і недоліки конструктивних стратегій поведінки у конфліктах. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 11. 
 

Тема 2.2. Конструктивні стратегії вирішення конфліктів: картографія 
конфлікту  

План  
1. Картографія конфлікту – метод, який передбачає складання карти або 

схеми конфлікту. 
2. Управління конфліктом в організації. 

3. Етапи управління. 
4. Подолання конфлікту засобами «обходу» конфліктної ситуації.  

5. Управління латентними конфліктами. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 11. 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

Тема 1.1. Переговори – медіація - конфлікт  

Заняття  

Мета: розкрити взаємозв’язок основних понять: «переговори», «медіація», 
«конфлікт», продемонструвати практику їх використання в діяльності 

журналіста  
Перелік питань для роботи здобувачів освіти 

1. Поняття про конфлікт. Конфлікт і конфліктна ситуація в сучасних теоріях 
конфлікту. 

2. Причини виникнення конфліктів. 
3. Конфліктологія та її використання в діяльності журналіста.  
4. Методи вивчення конфліктів. 

      Практичні завдання 

1. Виконання тренінгових вправ. 

2. Розкрити взаємозв’язок основних понять: «переговори», «медіація», 
«конфлікт».  

3. Комплексне завдання «Порівнюю визначення дефініцій». На сайтах в мережі 
Інтернет виберіть кілька визначень кожного з трьох понять у трактуванні 

різних авторів. 
4. Запропонувати своє визначення конфлікту. 
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Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 27. 
 

Тема 1.2. Природа і психологія конфлікту. Позитивні і негативні функції 
конфлікту  

Заняття  
Мета: навчитися визначати типи та види конфліктів, визначити своє ставлення 
до конфліктів. 

Перелік питань для роботи здобувачів освіти 
1. Класифікація конфліктів. 

2. Позитивні та негативні сторони конфліктів. 
3. Поняття про вимоги, інтереси, позиції. 

Практичні завдання 

1.Виконання тренінгових вправ. 

2.Визначити власне ставлення до конфліктів. 
3.Заповнити таблицю позитивних і негативних сторін конфлікту. 

 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 11. 
 

Тема 1.3. Три підходи до вирішення конфлікту. Позиції та інтереси 
конфліктуючих сторін 

Заняття  
Мета: навчитися визначати використаний підхід у конфліктній ситуації, 

визначити своє ставлення до конфліктів.  
Теоретичне питання 

Міні-лекція «Причини виникнення конфліктів». 
Практичні завдання 

1. Виконання тренінгових вправ. 
2. Заповнення таблиці «Позиції та інтереси сторін». 

3. Написання есе «Моє ставлення до конфліктних ситуацій». 
4. Тренінг набуття навичок профілактики та вирішення конфлікту. 

 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 11. 
 

Тема 1.4. Джерела  конфлікту 

Заняття  

Мета: навчитися  визначати джерела конфліктів.  
Практичні завдання 

1. Аналіз конфліктних ситуацій з метою визначення джерел конфлікту.  
2. Тренінг відпрацювання навичок управління конфліктами. 

3. Навести приклади життєвих ситуацій на різні види джерел конфлікту.  
4. Підготувати міні-лекцію «Джерела конфлікту як основа першопричини 

конфліктної взаємодії». 
 

Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 11, 17, 19. 
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Тема 1.5. Конфліктні типи особистості і стратегії взаємодії з ними 

Заняття  

Мета: ознайомитися  з класифікацією типажів конфліктних особистостей, 
навчитися вирізняти типи конфліктних особистостей, навчитися стратегіям 

взаємодії з різними типами конфліктних особистостей. 
Теоретичне питання 

Міні-лекція «Конфліктні типи особистостей». 

Практичні завдання 

1. Проаналізувати поведінку різних типів конфліктних особистостей в наведеній 

конфліктній ситуації. 
2. Запропонувати можливі стратегії взаємодії з різними типажами конфліктних 

особистостей у наведеній ситуації. 
3.  Порівняти класифікацію конфліктних типів особистості  Бремсона з іншими 

запропонованими класифікаціями. 
4. Тренінг на визначення типажів в різних конфліктних ситуаціях. 

 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 11. 

 
Тема 2.1. Конструктивні стратегії вирішення конфліктів: п'ять 

стратегій поведінки в конфлікті; переваги і недоліки  

Заняття  
Мета: визначити особистісний стиль домінуючи стратегії  поведінки у 

конфліктах, навчити здобувачів змінювати стратегії поведінки в залежності від 
типу і стилю конфлікту. 

Теоретичне питання 
Міні- лекція «П'ять стратегій поведінки в конфлікті».  

Практичні завдання 

1. Провести психологічне дослідження самого себе і ще однієї людини з 

використанням тестів з метою визначення індивідуальниї особливостей 
психічної сфери особистості та типології характеру (тест-опитувальник 

Шмішека, тест на визначення акцентуацій характеру). 
2. У наведеній конфліктній ситуації запропонувати 5 стратегій поведінки у 

конфлікті з визначенням найефективнішої. 
3. Діагностика особистих стилів поведінки у конфліктах за тестом Томаса.  
4. Тренінг розвитку різних стилів поведінки у конфліктах. Основні причини 

конфліктів, зумовлених особливостями стилю керівництва і особистості 
керівника організації 

 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 11. 

 

Тема 2.2. Конструктивні стратегії вирішення конфліктів: картографія 

конфлікту  

Заняття  
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Мета: ознайомитись зі стратегією визначення домінуючих інтересів та позицій 
сторін конфлікту, навчитися розробляти «Картографія конфліктної ситуації» та 

знаходити рішення конфлікту з позиції «виграш-виграш». 
Практичні завдання 

1. Групова робота: складання карти конфлікту «Розподіл премії у педагогічному 
колективі» 

2. Навести приклад конфліктної  ситуації , за зразком розробити Картографію 

конфлікту на прикладі побутового конфлікту.  
3. Запропонувати рішення конфлікту з позиції « виграш-виграш». 

4.Відпрацьовування стратегії вирішення конфліктів «Картографія» у тренінгових 
вправах. 

5. Аналіз конфліктних ситуацій. 
 

Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 11. 
 

Тема 2.3. «Я –Ти висловлювання» як стратегії  вирішення конфліктів 

Заняття  

Мета: ознайомитися з технологією виразу свого невдоволення та претензій, 
навчитися самостійно будувати «Я-повідомлення». 

Теоретичне питання 

Міні-лекція «Правила побудови «Я-повідомлення» 
Практичні завдання 

1. Відпрацьовування  мовленнєвої стратегії «Я - повідомлення» у тренінгових 
вправах. 

2. Аналіз конфліктних ситуацій. 
3. Формулювання «Я-повідомлення» за зразком. Групова робота по визначенню 

«Я-Ти-повідомлень». 
 

Рекомендована література: 1, 7, 9,  10, 11, 22. 
 

Тема 2.4. Медіація - посередництво у врегулюванні спорів  та ведення 
переговорів  

Заняття  

Мета: ознайомитись зі структурою процедури медіації, навчитися прийомам 

вирішувати спори та конфліктні ситуації . 

 Теоретичне питання 
Міні-лекція «Медіація як процедура посередництва, альтернативний метод 

вирішення конфліктів» 
      Практичні завдання 

1. Аналіз процедури відеомедіацій. 

2. Проаналізувати відіоматеріали з приводу структури процесу медіації.  
3. Скласти план дій медіатора.  

4. Підготувати міні-лекцію «Медіація як процедура посередництва,  
альтернативний метод вирішення конфліктів».  

5. Тренінг набуття навичок профілактики та вирішення конфлікту. 
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Рекомендована література: 9, 22, 25, 26, 27, 33. 

 

Тема 2.5. Навички та вміння медіатора. Вимоги до особистості медіатора  

Заняття 1-2 

Мета: ознайомити  здобувачів з вимогами до професійної діяльності 

медіатора, визначити основні професійно-значущі риси особистості  медіатора.  
       Практичні завдання 

1. Напрацювати вимоги до професійних дій та особистості медіатора.  
Скласти текст вступного слова медіатора. 

2. Проаналізувати відіоматеріали з приводу процедурних дій медіатора. Скласти 
план етапів медіації. 

3. Тренінг розвитку прийомів «Активного слухання». 

 
Рекомендована література: 1, 7, 9,  10, 11, 22. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

Тема 1.1. Переговори – медіація - конфлікт  

Практичні завдання 

1. Опрацювати конспект лекцій.  
2. Оберіть правильну відповідь.  

       До основного атрибуту конфлікту відноситься: 
а) стиль керівництва 

б) індивідуальний підхід 
в) соціально-психологічний клімат 
г) суперечності 

д) ситуація. 
      Відповідь: (   ) 

3. Комплексне завдання «Порівнюю визначення дефініцій». На сайтах в 
мережі Інтернет виберіть кілька визначень кожного з трьох понять у 

трактуванні різних авторів.  
4. Спробуйте запропонувати своє визначення конфлікту. 

5. Визначте тип конфлікту і розробіть рекомендації щодо його розв’язання. 
  Приблизно половина фірми підтримує співробітницю С., а інша – її колегу    

К. С. і К. постійно змагаються за «сфери впливу», намагаючись залучити на 
свій бік більшість. Виникає конфлікт. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Конфліктологія як наука: предмет і завдання. 

2. Поняття про конфлікт. Конфлікт і конфліктна ситуація в сучасних теоріях 
конфлікту. 

3. Медіація як спосіб вирішення конфліктів. 

4. Переговори та медіація, їх взаємозв’язок. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 27. 
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Тема 1.2. Природа і психологія конфлікту. Позитивні і негативні функції 
конфлікту  

Практичні завдання 
1. Опрацювати конспект лекцій. 

2. Дайте визначення поняття «конфлікт»? Опишіть конфлікт і конфліктні 
ситуація в сучасних теоріях конфлікту. 

3. Дайте правильну відповідь. 

      Важливим компонентом конфлікту є: 
а) інтеріоризація 

б) екстраверт 
в) інцидент 

г) екстеріоризація 
д) конформізм. 

      Відповідь: (   ) 
4. Визначте умови попередження конфлікту. 

У трудовому колективі працюють три спеціалісти однакового рівня 
кваліфікації. Звільнюється посада керівника підрозділу. Усі троє претендують 

на цю посаду. Виникає гостра конкуренція, інтриги… 
5. Напрацювати перелік позитивних і негативних сторін конфлікту. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Типи конфліктних ситуацій в діяльності журналіста.  
2. Регулювання міжособистісного конфлікту в колективі.  

3. Конструктивні та деструктивні конфлікти.  
4. Внутрішній конфлікт і амбівалентність особистості у кризовому 

суспільстві.  
5. Рольові конфлікти та їх подолання.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 11. 
 

Тема 1.3. Три підходи до вирішення конфлікту. Позиції та інтереси 

конфліктуючих сторін 

Практичні завдання 

1. Опрацювати конспект лекції. 
2. Охарактеризуйте причини виникнення конфліктів. 
3. Дайте правильну відповідь.  

До основної форми взаємодії людей в сумісній діяльності відноситься: 
а) повага 

б) симпатія 
в) кооперація 

г) пристосування 
д) дружба.  

Відповідь: (   ) 
4. Запропонуйте план розв’язання конфлікту. Ви спостерігаєте за 

конфліктуючими: дехто підходить і подає конверт, інший тут же мовчки 
його рве. 

     В якій фазі конфлікт ? Який аспект соціальної дії викривлений ? 
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Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Причини виникнення міжособистісних конфліктів. 

2. Позиції та інтереси сторін, їх значення у процесі медіації  
3. Психологічний захист та його роль у внутрішньо-особистісному конфлікті. 

4. Види психологічного захисту. 
5. Міжособистісний конфлікт і джерела його виникнення. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 11. 
 

Тема 1.4. Джерела  конфлікту 

Практичні завдання 

1. Опрацювати конспект лекцій.  
2. Проаналізуйте комунікативні сигнали  прояву конфлікту. 

3. Оберіть правильну відповідь.   
      Стиль конкуренції варто використовувати, коли: 

а) ви прагнете зберегти мир і добрі стосунки з людьми 
б) ви можете скористатися короткочасною вигодою 

в) ви маєте достатній авторитет і ваше рішення найкраще 
г) Ви хочете виграти час 
д) бажання обох сторін відомі.  

Відповідь: (   ) 
4. «Він не керівник, він нічого не пояснює, а тільки кричить». Опишіть який 

аспект соціальної дії викривлений ?  
Як би ви почали налагоджувати цей конфлікт:  

а) у ролі арбітра. 
б) у ролі керівника. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Джерела конфлікту  як причини зіткнення інтересів сторін та виникнення 

міжгрупових конфліктів. 
2. Феномен «групового інфаворитизму» та його вплив на перебіг міжгрупового 

конфлікту. 
3. Шляхи зниження напруженості в міжгрупових конфліктах. 

4. Характеристика процесів, що виникають у конфліктуючих групах. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 11, 17, 19. 

 
Тема 1.5. Конфліктні типи особистості і стратегії взаємодії з ними 

Практичні завдання 
1. Опрацювати конспект лекції. 

2. Проаналізувати стадії розв’язання міжособистісного конфлікту   
3. Провести психологічне дослідження з використанням тестів самого себе і ще 

однієї людини з метою визначення індивідуальної особливостей психічної 
сфери особистості по типології характеру (тест-опитувач Шмішека на 

визначення акцентуацій характеру, тест «Чи конфліктна ти людина»). 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1.Типології конфліктних типів особистостей. 
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2. Розвиток емпатії, рефлексії, толерантності.  
3. Прийоми формування атракції в опонента в міжособистісному конфлікті.  

4. Прийоми зняття емоційної напруги в конфлікті. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 11. 
 

Тема 2.1. Конструктивні стратегії вирішення конфліктів: п'ять 

стратегій поведінки в конфлікті; переваги і недоліки  

Практичні завдання 

1. Опрацювати конспект лекції. 
2. Діагностичне тестування: «Мій підхід у конфлікті». Визначення своїх 

типових стратегій поведінки у конфлікті. 
3. Виконання вправи «Лист меру міста» 

4. Оберіть правильну відповідь: 
      Стиль уникання варто використовувати, коли: 

а) у вас немає іншого виходу і вам нічого втрачати  
б) вихід не дуже важливий для вас 

в) результат значно важливіший для  іншої людини, ніж для вас  
г) обидві сторони наділені однаковою владою 

  д) ви хочете зберегти взаємини і отримати хоча б що-небудь, ніж    втратити  

         Стиль пристосування варто використовувати, коли 
а) обидві сторони наділені однаковою владою і мають взаємовиключні 

інтереси 
б) рішення необхідно прийняти швидко 

в) у вас тривалі і взаємозалежні стосунки з іншою стороною 
г) ви розумієте, що правда не на вашому боці 

д) у вас тяжкий день, а вирішення цієї проблеми може завдати додаткових 
неприємностей.  

     Відповідь: (   )  
          Стиль співробітництва варто використовувати, коли 

а) ви перебуваєте в критичній ситуації, яка вимагає миттєвого реагування 
б) напруженість занадто велика, і ви відчуваєте необхідність послаблення 

загострення 
в) у вас мало влади або мало шансів перемогти 
г) ви обидва спроможні викласти суть своїх інтересів і вислухати один 

одного 
д) вас може влаштувати тимчасове рішення.  

           Стиль компромісу варто використовувати, коли 
а) вирішення проблеми важливе для обох сторін і ніхто не хоче повністю їх 

уникнути. 
б) ви можете дещо змінити початкову мету 

в) вас особливо не хвилює те, що сталося 
г) ситуація дуже складна, і ви відчуваєте, що розв’язання конфлікту 

обійдеться занадто дорого 
д) вам необхідно діяти, і у вас достатньо повноважень.  

         Відповідь: (   )  
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          Стиль конкуренції варто використовувати, коли: 
а) ви прагнете зберегти мир і добрі стосунки з людьми 

б) ви можете скористатися короткочасною вигодою 
в) ви маєте достатній авторитет і ваше рішення найкраще 

г) Ви хочете виграти час 
д) бажання обох сторін відомі.  

      Відповідь: (   ) 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Які стратегії  індивідуальної  поведінки у конфліктах ви знаєте? 

2. Дайте характеристику «сильним стилям» індивідуального стилю поведінки у 
конфліктах.  

3. Дайте характеристику «слабким стилям» індивідуального стилю поведінки у 
конфлікті.  

4. Назвіть переваги  та недоліки кожного стилю. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 11. 
 

Тема 2.2. Конструктивні стратегії вирішення конфліктів: картографія 
конфлікту 

Практичні завдання 

1.  Опрацювати конспект лекції. 
2.  Проаналізувати стадії розв’язання міжособистісного конфлікту  

3.  За зразком розробити «Картографію» конфлікту на прикладі побутового 
конфлікту з особистого досвіду 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Переваги методу вирішення конфліктів «Картографія конфлікту». 

2. Прийоми використання Картографії  в інших сферах діяльності журналістів.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 11. 
 

Тема 2. 3. «Я –Ти висловлювання» як стратегії  вирішення конфліктів 

Практичні завдання 

1. Підібрати приклади «Ти-повідомлень», переформулювати в «Я-
повідомлення». 

2. Формулювання «Я- повідомлення» за наведеними конфліктними ситуаціями. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Особливості «Я» - «Ти» повідомлень, їх конфліктність. 

2. Рецепт «Я-повідомлення» 
3. Практична значущість використання «Я-повідомлення» в діяльності 

журналістів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 7, 10, 17, 18. 
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Тема 2.4. Медіація  – посередництво у врегулюванні спорів  та ведення 

переговорів  

Практичні завдання 
1. Порівняти особливості вирішення конфліктів через суд та методом медіації.   

2. Опишіть переговори та посередництво в конфлікті 
3. Охарактеризуйте процедуру медіація  з точки зору професійних конфліктів у 

діяльності журналістів.  

4. Заповнити таблицю з етапами медіації. 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Загальні положення про переговори і медіацію (посередництво)  
2. Переговори з позиції сили і слабкості та їх характерні особливості.  

3. Конфліктні ситуації в процесі переговорів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 5, 7, 9, 17, 23. 
 

Тема 2.5. Навички та вміння медіатора. Вимоги до особистості медіатора 

Практичні завдання 

1. Опрацювати конспект лекції. 
2. Проаналізувати відеоматеріали. З токи зору дій медіаторів.  

3. Скласти перелік знань, вмінь та навичок  
4. Розробити вступне слово медіатора. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Шляхи зниження напруженості в переговорному процесі медіації.  

2. Характеристика процесів, що виникають під час процедури медіації.  
3. Прийоми формування атракції в опонентів під час переговорів. Через дії 

медіатора. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 9, 10, 11, 21. 

 

7. Завдання до іспиту 

 
Семестровий контроль складає комплексне творче практичне завдання,  

метою якого є контроль та оцінка якості знань і вмінь здобувачів 
використовувати базові практичні навички, передбачені  програмою.  

Максимальна  оцінка за іспит  становить 75 балів. Комплексне творче 
практичне завдання передбачає виконання 5 практичних задач, кожна з яких 

оцінюється окремо, максимальна оцінка – 15 балів. Матеріалами для виконання 
комплексне творче практичне завдання виступають 30 конфліктних ситуацій, по 

одній на кожного здобувача. Здобувачі обирають одну конфліктну ситуацію за 
номером відповідним до порядкового номера прізвища здобувача  у відомостях 

обліку успішності здобувачів. 
  

Комплексне творче практичне завдання 
1. Зробіть картографічний аналіз конфлікту з 2 частин: 
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- динамічна карта –схема 
- карта потреб, інтересів та побоювань всіх учасників конфлікту. 

2. Запропонувати та прописати можливі стратегії поведінки учасників 
конфлікту – не менше двох стратегій на кожного учасника. 

3. Сформулювати « Я - повідомлення» кожного учасника конфлікту. 
4. Запропонувати  можливе рішення конфлікту у стилі «виграш-виграш», 

намагаючись максимально задовольнити інтереси всіх сторін конфлікту. 

5. Прописати процедуру медіації. 
Матеріали для виконання комплексного творчого практичного завдання (30 

конфліктних ситуацій, по одній на кожного здобувача) відкриваються 
здобувачами в системі Moodlle в день іспиту. 
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

Оцінку А (90-100), «відмінно» отримує здобувач, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав активну участь у підготовці до занять і в 

обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. 

Методично правильно, своєчасно та в повному обсязі виконував завдання, 

винесені на самостійне опрацювання. У виступах на практичних заняттях 

продемонстрував глибину засвоєння теоретичного матеріалу, продемонстрував 

сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального 

періоду та під час підсумкового контролю показав відмінні знання.  

Оцінку В (84-89), «добре» одержує здобувач, який впродовж атестаційного 

періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив зацікавленість в 

отриманні знань, брав участь у підготовці до занять і в обговоренні проблемних 

питань тем навчальної освітньої компоненти. Методично правильно та своєчасно 

виконував завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на 

практичних заняттях показав глибину засвоєння теоретичного матеріалу, 

продемонстрував сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж 

навчального періоду та під час підсумкового контролю показав добрі знання.  

Оцінку С (74-83), «добре» одержує здобувач, який впродовж атестаційного 

періоду відвідував навчальні заняття, проявив зацікавленість в отриманні знань, 

готувався до занять і брав участь в обговоренні проблемних питань тем 

навчальної освітньої компоненти. Намагався своєчасно і в повному обсязі 

виконувати завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на 

практичних заняттях показав здебільшого засвоєння теоретичного матеріалу,  

продемонстрував добрий рівень сформованості навичок виконання практичних 

завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю 

показав переважно добрі знання. 
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Оцінку D (66-73), «задовільно» одержує здобувач, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски з різних 

причин, проявив певну зацікавленість в отриманні знань, з певною 

нерегулярністю готувався до занять і намагався брати участь в обговоренні 

проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на 

самостійне опрацювання виконував із незначними затримками і/або не в 

повному обсязі. У виступах на практичних заняттях показав засвоєння 

теоретичного матеріалу, продемонстрував неповністю сформовані навички 

виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав задовільні знання. 

Оцінку Е (61-65),  «задовільно» одержує здобувач, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски в т.ч. з 

неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до занять 

готувався нерегулярно, хоча й намагався брати участь в обговоренні проблемних 

питань тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне 

опрацювання виконував із затримками і/або не в повному обсязі. У виступах на 

практичних заняттях показав слабке засвоєння теоретичного матеріалу, 

продемонстрував частково сформовані навички виконання практичних завдань. 

Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 

переважно задовільні знання. 

Оцінку  FX (21-60), «незадовільно» з можливістю повторного 

складання одержує здобувач, який впродовж атестаційного періоду мав значну 

кількість пропусків навчальних занять в т.ч. з неповажних причин, проявив 

слабку зацікавленість в отриманні знань, до занять здебільшого не готувався, 

інколи намагався брати участь в обговоренні проблемних питань тем навчальної 

освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання не 

виконував, або виконував із значними затримками, не в повному обсязі з 

порушеннями методичних вимог. У виступах на практичних заняттях показав 

слабке засвоєння теоретичного матеріалу, або й повне незнання, 

продемонстрував несформовані навички виконання практичних завдань. 

Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 

переважно незадовільні знання. 

Оцінку F (0-20), «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
освітньої компоненти» одержує здобувач, який впродовж атестаційного 

періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять, більшість з яких з 
неповажних причин, не проявив зацікавленості в отриманні знань, до занять не 

готувався, не брав участі в обговоренні проблемних питань тем навчальної 
освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання в 

основному не виконував. У виступах на практичних заняттях показав відсутність 
теоретичних знань, продемонстрував несформовані навички виконання 

практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового 
контролю показав незадовільні знання. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 

компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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