
Семінарське заняття № 7 

Тема: Конфлікти 

       Мета: проаналізувати соціальну природу та сутність соціального конфлікту, 

його основні позитивні та негативні функції у суспільстві; розкрити сутність управління 

соціальними конфліктами та особливості методів їх попередження та подолання. 

План: 

1. Конфлікти: поняття, причини, структурні елементи, основні функції. 

2. Передумови виникнення конфліктів. Вербальні типи конфліктогенів, їх блокування. 

3. Особливості класифікації соціальних конфліктів. Внутрішньоособистісний конфлікт.  

4. Конструктивне вирішення  конфліктів. Правила безконфліктної взаємодії. 

Ключові поняття: конфлікт, соціологія конфлікту, суб`єкти конфлікту, предмет 

конфлікту, об`єкт конфлікту, конфліктні ситуація, конфліктна взаємодія, наслідки конфлікту, 

причини конфлікту, методи розв`язання конфлікту, стратегії виходу із конфлікту. 

Профілактика конфлікту, ескалація конфлікту, фрустрація, управління конфліктом. 

Теми рефератів:   

1. Конфлікти між керівниками та підлеглими. 

2. Конфлікти у молодіжному середовищі. 

3. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії конфлікту. 

4. Розвиток соціології конфлікту в Україні. 

5. Шляхи та способи подолання міжособистісних конфліктів 

6. Особливості між групових конфліктів та способи їх подолання. 

7. Умови ненасильницького вирішення міждержавних конфліктів. 

8. Конфлікти в умовах навчання. 

9. Страйк як форма соціального конфлікту. 

10. Шляхи і способи регулювання соціальних конфліктів.  

11. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. 
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Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке конфлікт? 



2. Які види конфліктів існують? 

3. Які функції конфлікти виконують в суспільстві? Розкрити сутність подвійного характеру 

функцій конфлікту. 

4. Що вивчає соціологія конфлікту? 

5. Які класичні теорії конфлікту Вам відомі? 

6. Які структурні елементи конфлікту виділяють у конфлікті? 

7. назвати головні причини виникнення соціальних конфліктів. 

8. На що спрямований процес управління соціальними конфліктами? 

9. Які методи розв’язання конфлікту Вам відомі? 

10.  Які соціальні конфлікти домінують в Україні? 

11.  Проаналізувати стратегії виходу із конфлікту. 

12.  Яких принципів мають дотримуватися у своїй поведінці конфліктуючи сторони? 

13.  Напишіть невеликий твір на тему «Чи конфліктна я особистість?». 

14.  Спираючись на соціологічні методи вивчення конфліктів, спробуйте дати 

характеристику останнього конфлікту у вашій студентській групі. 

15.  Які з наведених нижче понять належать до статичних, які – до динамічних показників 

соціальних конфліктів: конфліктна ситуація, суб`єкти конфлікту, інцидент, ескалація 

конфлікту, предмет конфлікту, відносини між учасниками конфлікту, кульмінація конфлікту, 

соціальне середовище конфлікту, завершення конфлікту. 

 

 

 


