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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 4. Методи подолання конфліктів у професійній діяльності 

юриста.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Передумови та чинники вирішення  конфлікту.  

2. Прямі та опосередковані методи подолання юридичних конфліктів. 

3.  Значення обізнаності фахівця із методами подолання конфліктів для 

діяльності юристів 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:. 

«конфлікт», «формули конфліктів», «типи конфліктогенів», 

«трансакція», «юридичний конфлікт», «структура конфліктів», «динаміка 

конфліктів», «методи подолання конфліктів». 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник 

/ Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

2. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

3. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник 

Чернівецького ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – 

с.184-187. 

4. Бородкин Ф. Внимание: конфликт!/ Фридрих Бородкин, Наталья 

Коряк,; Отв. ред. В. А. Заргаров; АН СССР, Сиб. отд-ние. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние: Сиб. отд-ние, 

1989. -186 с. 

5. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій 

Гірник, Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр 

досліджень адм. реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 

2003. -172 с. 

6. Дружинин В. Введение в теорию конфликта/ В. В. Дружинин, Д. С. 

Конторов, М. Д. Конторов,; [Предисл. Н. В. Михайлова]. -М.: Радио и 

связь, 1989. -286 с. 

7. Леонов Н. Конфликты и конфликтное поведение : Методы изучения: 

Учебное пособие для студ. вузов/ Николай Леонов,. -М.; СПб.; Нижний 

Новгород: Питер, 2005. 

8. Нагаєв В. Конфліктологія : Курс лекцій: (модульний варіант): Навч. 

посібник для вузів/ Віктор Нагаєв,; М-во освіти України, Харківський 

нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. -К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. -199 с. 

 

 

 



2. Теми практичних  занять 

 

ТЕМА №7. Керування конфліктами 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1 Сутність керування конфліктами. 

2. Діагностика конфліктів.  

3.Методи регулювання конфліктів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття 

− Уміння й навички спілкування у професійному середовищі; 

− Уміння діагностувати конфліктну ситуацію; 

− обізнаність із способами регулювання конфліктів у професійній 

діяльності; 

− уміння керувати конфліктами. 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

юридичних спеціальностей/ За ред.. Л.М.Герасіної та М.І.Панова. – 

Харків: Право, 2002. – 256 с. 

2. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник 

/ Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

3. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

4. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник 

Чернівецького ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – 

с.184-187. 

5. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій 

Гірник, Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр 

досліджень адм. Реформи. –К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2003. -172 с. 

6. Дмитриев А. Конфликтология : Учебн. Пособие для студ. Вузов/ 

Анатолий Дмитриев,. –М.: Гардарики, 2000. – 318 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичний матеріал засвоєний у повному обсязі; на високому рівні сформовані 

необхідні практичні навички та вміння щодо подолання конфліктних ситуацій; всі 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні теоретичного 

матеріалу з «Психології», практики подолання конфліктних ситуацій. 

4 

Теоретичний матеріал засвоєний у повному обсязі; в основному сформовані 

необхідні практичні навички та вміння щодо подолання конфліктних ситуацій; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні теоретичного 

матеріалу з «Психології», практики подолання конфліктних ситуацій. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання конфліктних ситуацій. 

0 Відсутність на занятті 

 


