
ПСИХОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 

Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами 

психології управління : навчальний посібник /                

Т. В. Дуткевич. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2005. – 456 с. 

 Навчальний посібник включає навчальні 

програми з конфліктології та основ психології 

управління, курс лекцій за навчальною програмою, 

практичні роботи і завдання для програмованого 

контролю знань, іменний і предметний покажчики, 

список рекомендованої та використаної літератури.  

Зміст посібника добирався з урахуванням 

найбільш актуальних питань конфліктології та 

психології управління і включає розкриття феноменології та сутності 

конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її 

ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і 

попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу 

практичного психолога до конфліктуючих.  

Навчальний посібник рекомендується студентам психологічних та 

педагогічних спеціальностей. Він може бути у нагоді керівникам установ і 

практичним психологам. Режим доступу: http://kaf-psykholohii.kpnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/89/2017/10/Dutkevich_Konfliktolohiia-z-osnovamy-

psykholohii-upravlinnia.pdf 

 

Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології 

запобігання і управління конфліктами : 

навчальний посібник / І. І. Русинка. – К., 2007. – 

332 с. 

 У посібнику узагальнений теоретичний та 

практичний матеріал, що сприятиме формуванню 

соціально-психологічної компетентності майбутніх 

фахівців в галузі економіки. Автор особливу увагу 

приділяє методам і засобам запобігання конфліктам, 

специфіці вирішення внутрішньоособистісних 

конфліктів. Чільне місце відводиться проблемам 

конструктивного управління конфліктами, зокрема, 

мистецтву ведення переговорів як засобу вирішення 

конфліктів. Книга має словник-довідник ключових понять і термінів для 

поглиблення теоретичного рівня знань, а також набором тестів, які допоможуть 

особистості визначитися зі стратегією поведінки в конфліктних ситуаціях, 

специфікою реагування на конфліктні ситуації. 

 Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курс 

конфліктології, магістрів, викладачів, психологів, усіх, хто цікавиться 

проблемою запобігання і вирішення конфліктів різного рівня. 
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Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник. – 2-ге вид., випр. /                    

Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Суми : 

ВТД  «Університет книга», 2008. – 240 с. 

 Підручник підготовлений на базі прочитаних у 

Рівненському інституті слов’янознавства лекцій. У 

підручнику розглядаються теоретичні й практичні 

проблеми конфліктології як науки, що вивчає 

сутність, природу й механізми різноманітних 

конфліктів, а також технології переговорів як одного з 

основних засобів розв’язання конфліктів. 

Призначений для студентів, аспірантів і 

викладачів вищих закладів освіти України, а також 

для науковців  практичних працівників. Режим 

доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/417/1/conflictology.pdf 

 

 

Рашковська І. Формування психологічного 

клімату в школі / І. Рашковська ; упоряд.                       

Т. Червонна. – К. : «Вид. група «Шкільний світ», 

2017. – 152 с. – (Бібліотека «шкільного світу»). 

 Автор ділиться поглядом на формування 

здорового психологічного клімату в шкільному 

колективі та власним досвідом. Практична частина 

містить методики для діагностики складових цієї 

проблеми, приклади вправ і тренінгових занять, які 

можна використовувати  у своїй діяльності 

педагогам, психологам, адміністрації шкіл. 

 Видання стане буде корисне практичним 

психологам і педагогам. 

 

Харченко Н. Управління конфліктами в 

організації / Н. Харченко. К. : «Вид. група 

«Шкільний світ», 2017. – 104 с. – (Бібліотека 

«шкільного світу»). 

 Книжка містить практичні розробки (тренінгові 

заняття, ділові та рольові ігри, типові ситуації, 

діагностичні методики), які допоможуть перетворити 

колектив педагогів у надійну та згуртовану команду, 

знаходити вихід із будь-яких конфліктних ситуацій та 

подолати комунікативні бар’єри для злагодженої та 

ефективної роботи. 
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Пугач М. П. Словник-довідник для керівників 

навчальних закладів. Ч. 1 / М. П. Пугач,                          

Т. Ф. Пугач, К. М. Стрюк, Л. О. Горбунова.  – Х. : 

Вид. група «Основа», 2017. – 160 с.  – (Бібліотека 

журналу «Управління школою» ; Вип. 3 (170)). 

 Довідник розрахований на керівників 

навчальних закладів, соціальних педагогів, 

практичних психологів, класних керівників, яким 

доводиться вирішувати конфліктні ситуації, що 

виникають у педагогічному середовищі. 

 Пояснення понять, розкриття їх наукового 

змісту формує більш високий освітній і професійний 

рівень педагогів, дає змогу вільно оперувати поняттями конфліктології, 

втілювати їх в життя та користуватися ними для запобігання конфліктних 

ситуацій і вирішення конфліктів різного спрямування. 

 

Пугач М. П. Словник-довідник для керівників 

навчальних закладів. Ч. 2 / М. П. Пугач,                          

Т. Ф. Пугач, К. М. Стрюк, М. Г. Александров,            

Л. О. Горбунова.  – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 

128 с.  – (Бібліотека журналу «Управління школою» 

; Вип. 3 (171)). 

Довідник розрахований на керівників навчальних 

закладів, соціальних педагогів, практичних 

психологів, класних керівників, яким доводиться 

вирішувати конфліктні ситуації, що виникають у 

педагогічному середовищі. 

 Пояснення понять, розкриття їх наукового змісту 

формує більш високий освітній і професійний рівень педагогів, дає змогу 

вільно оперувати поняттями конфліктології, втілювати їх в життя та 

користуватися ними для запобігання конфліктних ситуацій і вирішення 

конфліктів різного спрямування. 

 

Вчимося вирішувати проблеми / Т. В. Азарова,                 

О. І. Барчук, Т. В. Беглова, М. Р. Бітянова,                    

Е. Г. Корольова, О. М. Пяткова ; за заг. ред.                  

М. Р. Бітянової. – К. : Главник, 2007. – 144 с. –   

(Серія «Психологічний інструментарій»). 

 У посібнику запропонований алгоритм створення 

та технології проведення таких видів великих 

психологічних ігор, як ігрові оболонки, ігри-

проживання, ігри-драми, ділові та проектні ігри. Усі 

сценарії ігор – це авторські розробки, створені із 

використанням авторських методичних рекомендацій. 

 Матеріали посібник будуть корисні практичним 

психологам, соціальним педагогам, вихователям, 

організаторам позашкільної роботи, студентам соціально-психологічних та 

педагогічних факультетів. 


