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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 054 «Соціологія»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

базові знання з соціальних, поведінкових та гуманітарних наук: соціології, політології,
психології, економіки, історії, філософії, культурології, релігієзнавства.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

розширення і поглиблення теоретичних знань щодо війн та військових конфліктів та
практичне оволодіння прийомами підготовки до миру
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Конфлікт як соціальне явище у теоретичній та практичній площині
Тема 1.
Теорії конфлікту. Конфліктологічна парадигма в соціології
Тема 2.
Структура, функції та динаміка розвитку конфлікту
Тема 3.
Класифікація, причини та типи конфліктів
Тема 4.
Внутрішньополітичні та міждержавні конфлікти
Модуль 2. Війни та військові конфлікти: минуле та сучасність
Тема 5.
Війни та військові конфлікти: минуле та сучасність
Тема 6.
Трансформація війн та їх майбутнє. Суспільство у сучасних війнах
Модуль 3. Дослідження миру: теорія та практика
Тема 7.
Перехід від конфлікту до миру
Тема 8.
Переговорний процес та його особливості
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати сутність конфлікту як соціального явища на теоретичному та практичному рівнях;
розуміти природу сучасних конфліктів, адекватно сприймати, критично осмислювати і
тлумачити конфлікти;
знати сутність війн та військових конфліктів в історичній ретроспективі, їх сучасну
трансформацію та прогнозовані особливості війн майбутнього;
вміти впроваджувати сучасні теоретичні та практичні підходи щодо дослідження миру;
вміти застосовувати сучасні методи та моделі переходу від конфлікту до миру;

-

оцінювати доцільність та ефективність використання різних переговорних та
посередницьких процедур;
вміти використовувати методики, практики, успішні кейси та світовий досвід переходу від
конфлікту до миру;
володіти навичками проведення переговорів та їх практичної імплементації для розбудови
миру та постконфліктного врегулювання;
бути здатними застосовувати різну тактику та методи ведення переговорів у процесі переходу
від конфлікту до миру.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, бесіди;
семінарські та практичні заняття;
демонстрування, дослідницький, пояснювально-ілюстративний, частково-пошукововий;
аналіз літератури та джерел;
метод проєктів.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у ІІ семестрі
- Виконання завдань на семінарських, практичних заняттях ~ 40 балів;
- Складання письмового модульного контролю – 10 балів;
- Виконання творчо-пошукових завдань ~ 20 балів;
- Захист індивідуального науково-дослідного завдання ~ 20 балів;
Заохочувальні бали ~ 10 балів.
Залік виставляється на останньому занятті за підсумком накопичених балів поточної
успішності – не ≤ 60 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у ІІІ семестрі
Виконання завдань на семінарських, практичних заняттях ~ 40 балів;
Складання письмового модульного контролю – 10 балів;
Виконання творчо-пошукових завдань ~ 20 балів;
Захист індивідуального науково-дослідного завдання ~ 20 балів;
Заохочувальні бали ~ 10 балів.
Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у конференціях, тренінгах, соціологічних дослідженнях конфліктів, підготовці
проєктів з конфліктологічної проблематики, сертифіковано підтверджене оволодіння
техніками та технологіями управління конфліктами.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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