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Мета та вимоги виконання контрольної роботи 
 
Контрольна робота з конфліктології виконується студентами заочної 

форми навчання за спеціальністю 7.030505; 8.030505 «Управління 
персоналом та економіка праці».  

Мета виконання контрольної роботи - закріпити здобуті теоретичні 
знання і набуті практичні навички з дисципліни. 

Робота виконується у вигляді творчої праці (15-20 сторінок), що 
містить найсуттєвіші моменти з визначеної теми. Тему (варіант) контрольної 
роботи слухач вибирає з запропонованої тематики контрольних робіт у 
відповідності до свого номера у журналі обліку відвідування занять.  

Робота складається з теоретичних та практичних завдань.  
Робота виконується в комп'ютерному варіанті, роздруковується на 

білому папері та зброшурується в швидкозшивач.  
На кожному листі повинні бути поля: зліва - не менше 30 мм, справа-15 

мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20мм. 
Робота містить: титульний лист (приклад оформлення титульного 

листа наведено в Додатку А), зміст (приклад оформлення змісту наведено в 
Додатку Б), основну частину (виклад основних питань), список використаної 
літератури, додатки.  

Виклад кожного питання починається з нової сторінки. Кожне питання 
повинне мати заголовок. В текстовій частині зміст питань висловлюється 
стисло, логічно, грамотно, своїми словами. Не допускається механічне 
списування матеріалу з книг, інструкцій. Якщо по тексту приводяться цитати, 
чиїсь думки, то на них робляться посилання. Посилання на джерело 
вказуються в кінці речення і виділяються квадратними скобками з вказівкою 
номера джерела, сторінки (як приклад [1, c. 25]). В текстовій частині роботи 
не допускаються скорочення за винятком тих які дозволені (у тому числі, і 
ін., і т.д.). Таблиці повинні мати заголовок і номер, який проставляється 
арабськими цифрами.  Посилання на таблиці в тексті позначаються як 
«Табл». 

Всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) іменуються рисунками і в 
тексті позначаються «Рис». Рисунки і таблиці треба розміщувати після 
першої згадки в тексті, а якщо це неможливо, то з початку наступної 
сторінки.  

Приклад оформлення таблиць і рисунків наведено в додатку В. 
Вказівки до розв’язання третього запитання містяться в додатку Д. 
Всі додатки повинні бути пронумеровані і поміщені в кінці роботи. 

Кожний додаток повинен починатися з нового листа. По тексту роботи 
дається посилання на відповідний додаток. 

Список літератури обов'язково нумерується арабськими цифрами з 
крапкою. Кожне літературне джерело повинне містити певні відомості та 
повинне бути правильно оформлено (приклад оформлення списку літератури 
міститься в додатку Є.  

В кінці роботи ставиться дата її завершення, підпис студента. 
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Не приймаються на перевірку і повертаються на доробку контрольні 
роботи, що: 

не відповідають установленому варіанту; 
виконані в неповному обсязі; 
містять відповіді, що не відповідають поставленому завданню; 
виконані з грубими помилками; 
оформлені не належним чином; 
дублюють раніше здані на перевірку роботи. 
В такому випадку контрольна робота повертається студентові для 

виправлень відповідно до зауважень викладача. 
У процесі захисту контрольної роботи студентом викладач оцінює 

рівень його самопідготовки, ступінь самостійності виконання роботи, уміння 
аргументувати свою точку зору. 

Результати захисту контрольної роботи оцінюються, як "зараховано" 
або "не зараховано". 
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Варіанти завдань до контрольної роботи 
 

Варіант 1 
 
1. Зміст елементів структури конфлікту 
2. Трансактний аналіз в конфліктології 
3. Складіть синквейн до слова інцидент 
4. Визначте природу конфлікту (тип "А", "Б", "В") в поданій ситуації, 
сформулюйте правила його розв'язання. 
Спілкуючись з претендентом на вакантну посаду керівник дає обіцянку в 
подальшому підвищити його в посаді. Працівник жваво починає працювати, 
виявляє високу працездатність і добросовісність. При цьому керівництво 
постійно підвищує навантаження, не збільшуючи заробітної плати і не 
підвищуючи на посаді. Через деякий час працівник починає виявляти 
невдоволення. Назріває конфлікт.  
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт в організації» 
 

Варіант 2 
 

1. Охарактеризуйте форми та причини прояву конфліктів між особистістю та 
групою (директор-колектив). Шляхи вирішення таких конфліктів 
2. Конфлікти на державній службі: види, причини, наслідки, попередження. 
3. Складіть синквейн до слова конгруентність 
4 Проведіть трансактний аналіз на предмет конфліктності міжособистісної 
взаємодії у такій ситуації. 
Керівник звертається до свого заступника зі словами докору: "Ви не змогли 
забезпечити своєчасність виконання поставленого завдання". Заступник:" 
Мене відволікли сімейні обставини". 
5. Використовуючи формули конфліктів самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на конфлікт типу «А» 
 
 

Варіант 3 
1. Охарактеризуйте зміст конструктивних та деструктивних функцій 
конфлікту. 
2. Прокоментуйте зміст марксистської теорії рішення конфлікту. 
3. Складіть синквейн до слова диспозиція 
4. Зробіть картографічний аналіз конфлікту в такій ситуації. 
Співробітниця Вашого відділу висловлює своїй колезі претензії з приводу 
численних і часто повторюваних помилок у роботі. Та, в свою чергу, 
сприймає висловлювані претензії як образу, внаслідок чого між ними виник 
конфлікт на підставі протилежних думок з цього приводу. 
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Міжособистісний конфлікт» 
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Варіант 4 
 

1. Управлінські конфлікти між молодшим, середнім та старшим поколінням 
(віковими групами). Види, форми прояву, причини, наслідки. 
2. Сітка Томаса-Кілменна. Графічний образ. Значення в конфліктології. 
3. Складіть синквейн до слова арбітраж 
4. Визначите природу конфлікту (тип А, Б, В) у наступній ситуації.  
При розподілі премії начальник не виділив її одному з підлеглих. Підстав для 
деприміювання не було. На питання підлеглого керівник не зміг пояснити 
причини, сказав тільки: «Це я вас учу». 
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Груповий конфлікт» 
 

Варіант 5 
 
1. Прокоментуйте умови, види та способи попередження конфліктів в 
колективі. 
2. Доведіть зв'язок між культурою та конфліктністю міжособової взаємодії. 
3. Складіть синквейн до слова конфліктогени 
4. Визначите природу конфлікту (тип А, Б, В) у наступній ситуації. 
Начальник повідомляє підлеглого, що в наступному місяці відправляє його 
на курси підвищення кваліфікації. Підлеглий відмовляється, посилаючись на 
те, що до пенсії йому залишилося півтора року. 
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт на підприємстві» 
 

Варіант 6 
 

1. Поясніть роль і місце управлінської оцінки у попередженні та розв’язанні 
конфліктів. 
2. Прокоментуйте зміст управлінських досліджень конфлікту в роботах 
вітчизняних та закордонних вчених. 
3. Складіть синквейн до слова медіація  
4. Визначите природу конфлікту (тип А, Б, В) у наступній ситуації.  
Працівник, що досяг пенсійного віку, скаржиться начальникові, що майстер 
«виживає» його з роботи. Майстер клянеться, що ні найменшого приводу для 
цього не дає. Працівник же продовжує скаржитися. 
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт в офісі» 
 

Варіант 7 
 

1 Дайте визначення поняття конфлікту. 
2. Прокоментуйте думку німецького соціолога Георга Зіммеля: «Повністю 
гармонічного об'єднання людей взагалі не може існувати. Пояснюється це 
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тим, що конфлікт служить своєрідним механізмом саморозвитку суспільства, 
і не будь конфлікту, соціум залишався б завжди на одному щаблі розвитку. 
Структури ж, позбавлені динаміки, в умовах нашого світу, нежиттєздатні». 
Наведіть і прокоментуйте приклади із теперішньої сучасності, що 
підтверджують дієвість даної думки. 
3. Складіть синквейн до слова переговори 
4. Визначите природу конфлікту (тип А, Б, В) у наступній ситуації.  
Начальник ділянки дає завдання робітнику. Той відмовляється, мотивуючи 
свою відмову тим, що ця робота вимагає більше високого розряду й, додаючи 
при цьому, що йому вже п'ять років не підвищують розряд. 
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт між колегами» 
 

Варіант 8 
 
1. Яку роль в еволюції конфлікту займають рівні психіки. 
2. Прокоментуйте зв'язок між лідерськими якостями та попередженням 
конфлікту. 
3. Складіть синквейн до слова медіатор 
4. Визначите природу конфлікту (тип А, Б, В) у наступній ситуації. 
На нараді один з підлеглих, не витримавши натиску керівника, у 
напівжартівливій формі звернув на цей натиск увага. Керівник не знайшов, 
що сказати, але після цього випадку став діяти ще більш жорстко, особливо у 
відношенні «жартівника». 
5. Використовуючи трансактний аналіз самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт з керівником» 
 

Варіант 9 
 

1. Які явища супроводжують міжгруповий конфлікт. Ознаки та наслідки 
цього типу конфлікту 
2. Методи управління конфліктами 
3. Складіть синквейн до слова лідер 
4. Використовуючи трансактний аналіз проведіть дослідження 
міжособистісної взаємодії й оцініть конфліктність у наступній ситуації. 
Підприємець звертається до податкового інспектора: «На якій підставі ви 
наклали штраф?». Інспектор: «Давайте розберемося». І, використовуючи 
документи, роз'ясняє причину штрафу. 
5. Використовуючи формули конфліктів самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на конфлікт типу «Б» 
 

Варіант 10 
 

1. Формули конфліктів  
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2. Прокоментуйте зміст періодів та етапів у розвитку конфлікту (життєвий 
цикл конфлікту) 
3. Складіть синквейн до слова фрустрація 
4. Використовуючи трансактний аналіз проведіть дослідження на предмет 
конфліктності міжособистісної взаємодії в наступній ситуації. 
Керівник запитує у свого заступника: «Як ви думаєте, що потрібно зробити, 
щоб виключити запізнення на роботу співробітників?». Заступник: «У мене є 
деякі міркування із цього приводу». 
5. Використовуючи формули конфліктів самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на конфлікт типу «В» 
 

Варіант 11 
 

1. Види управлінських конфліктів 
2. Конфліктна ситуація та інцидент: сутність, ознаки. В чому їх різниця 
3. Складіть синквейн до слова толерантність 
4. Керівник прийняв на роботу непідготовленого працівника, не погодивши 
це із заступником, у якого той у підпорядкуванні. Незабаром з'ясовується 
нездатність прийнятого працівника виконувати свою роботу. Заступник 
представляє керівникові доповідну записку про це. Керівник відразу розриває 
дану записку. 
5. Використовуючи трансактний аналіз самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт з підлеглим» 
 

Варіант 12 
 

1. Типи конфліктних особистостей 
2. Класифікація конфліктів в організації 
3. Складіть синквейн до слова конфліктологія 
4. Побудуйте модель прийняття науково обґрунтованого рішення з 
управління конфліктом у такій ситуації. 
Ви – керівник виробничого підрозділу. До Вас на роботу влаштовується 
працівник, якому Ви пообіцяли певні пільги в разі, якщо він проявить себе з 
кращого боку. Уже через півроку він продемонстрував свою високу 
кваліфікацію. Настала черга розподілу відпусток і цей працівник 
поскаржився майстру, що йому запропонували для відпочинку найменш 
підходящий для його сім'ї місяць. Потім Ви забули включити його до наказу 
про подяку, а путівку до будинку відпочинку, яку він просив виділити, 
отримав Ваш заступник. Ви просто забули про свої обіцянки щодо цього 
працівника. В результаті він подав заяву про звільнення. 
5. Використовуючи формули конфліктів самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на конфлікт типу «А» 
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Варіант 13 
 

1. Специфіка форм прояву управлінських конфліктів 
2. Маніпулятивні технології в переговорному процесі 
3. Складіть синквейн до слова диспозиція 
4. Визначите природу конфлікту (тип А, Б, В) у наступній ситуації. 
Розмовляючи із претендентом на вакантну посаду, керівник дає обіцянку 
надалі підвищити його в посаді. 
Прийнятий працівник з наснагою приступає до роботи, проявляючи високу 
працездатність і сумлінність. Керівництво постійно збільшує навантаження, 
не додаючи зарплату й не підвищуючи в посаді. Через деякий час працівник 
починає проявляти ознаки невдоволення... Назріває конфлікт. 
5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на тему «Конфлікт на виробництві» 
 

Варіант 14 
 

1. Управління конфліктами в організації 
2. Стратегії поведінки в конфлікті 
3. Складіть синквейн до слова інтроверсія 
4. Проведіть трансактний аналіз на предмет конфліктності міжособистісної 
взаємодії у такій ситуації. 
Керівник звертається до свого заступника зі словами докору: "Ви не змогли 
забезпечити своєчасність виконання поставленого завдання". Заступник:" 
Мене відволікли сімейні обставини". 
5. Використовуючи формули конфліктів самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на конфлікт типу «Б» 
 

Варіант 15 
 

1. Опишіть причини, способи запобігання та рішення інноваційних 
конфліктів. 
2. Моделі поведінки особистості в конфліктних ситуаціях 
3. Складіть синквейн до слова Конфлікт 
4. Використовуючи трансактний аналіз  проведіть дослідження на предмет 
конфліктності міжособистісної взаємодії в наступній ситуації. 
Керівник запитує у свого заступника: «Як ви думаєте, що потрібно зробити, 
щоб виключити запізнення на роботу співробітників?». Заступник: «У мене є 
деякі міркування із цього приводу». 
5. Використовуючи формули конфліктів самостійно складіть та розв’яжіть 
ситуаційну задачу на конфлікт типу «В» 
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ДОДАТОК Б 
 

Приклад оформлення змісту до контрольної роботи 
 
 

Зміст 

 

1. Зміст елементів структури конфлікту………………………………………...2 

2. Трансактний аналіз в конфліктології………………………………………….7 

3. Складіть синквейн до слова інцидент………………………………………...8 

4. Визначте природу конфлікту…… …..………………………………………...9 

5. Використовуючи трансактний аналіз  самостійно складіть та розв’яжіть 

ситуаційну задачу ……………………………………………………………….15 

Література………………………………………………………………………..16 
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ДОДАТОК В 
 

Приклад оформлення таблиць  
 
 

Таблиця 1 (номер таблиці) 
 

Види конфліктів   
(назва таблиці розміщується по центру аркуша)  

 
     
     

 
 
 
 
 
 

Приклад оформлення рисунків 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 Види конфліктів 
(номер та назва рисунку розміщується по центру аркуша) 
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ДОДАТОК Д 
 

Коментар до виконання 3 завдання 
 
 Синквейн - це один із прийомів активізації пізнавальної діяльності 
студентів. Слово походить від французького <<п'ять>> і означає <<вірш, що 
складається із п'яти рядків>>.  
 
Отже, синквейн - це такий вірш, що написаний у відповідності до особливих 
правил: 
 
перший рядок – одне слово, зазвичай іменник, що відображає головну ідею. 
Це і є тема синквейна (вона має бути емоційною); 
 
другий рядок – два–три слова, прикметники, що описують тему синквейна; 
 
третій рядок – два–три слова, дієслова, що описують дії в межах теми; 
 
четвертий рядок – фраза з декількох слів, що показує загальноприйняте 
ставлення до теми. 
Це може бути крилатий вираз, цитата або складена студентом фраза в 
контексті теми; 
 
п’ятий рядок – це слово-резюме, або слово, яке дає нову інтерпретацію теми 
або дозволяє студенту висловити до неї своє особисте ставлення. 
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