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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліни «Дослідження миру і конфлікту», «Медіація і діалоги», «Міжнародне гуманітарне
право»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

надання систематизованих знань щодо основ стратегічного планування як процесу
визначення майбутнього стану території та формування навичок щодо використання
технологій та інструментарію стратегічного планування у розбудові миру та відновлення
територій
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.Теоретичні засади стратегічного планування
Тема 1. Формування стратегії у конфліктовирішенні та миротворенні
Тема 2. Етапи стратегічного управління
Тема 3. Стратегічне планування: засади, підходи та технології
Модуль 2. Інструментарій стратегічного планування
Тема 4.
Інструменти стратегічного планування
Тема 5.
Сценарні підходи у конфліктовирішенні і миротворенні
Тема 6.
Стратегічний потенціал території та формування її конкурентних
переваг
Тема 7.
Ризик у стратегічному плануванні.
Модуль 3. Реалізація стратегії відновлення постраждалих територій
Тема 8.
Формування стратегії відновлення постраждалих території та умови її
реалізації
Тема 9.
Моніторинг та оцінювання реалізації стратегії відновлення
постраждалих територій
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- розробляти стратегічні плани у конфліктовирішенні й миротворенні, визначати
стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення вирішення проблем відновлення
постраждалих територій;
- аналізувати ресурсний потенціал постраждалої території, визначати проблеми та
напрями її перспективного розвитку;
- обґрунтовувати і формулювати цілі розвитку постраждалої територій, визначати її
сильні і слабкі сторони;

- визначати тактику, процедури, правила впровадження і реалізації стратегічного
планування розвитку постраждалої територій, здійснювати вибір програм і проєктів;
- проводити моніторинг змін та контроль реалізації стратегії для вчасного внесення
необхідних коректив.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття, робота в малих групах;
проблемно-пошукові, дослідницькі;
аналіз літератури і джерел.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 40 балів.
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання та 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, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі з питань
стратегічного планування у конфліктовирішенні та миротворенні;.
 участь у неформальній освіті, яка сприяє розвитку навичок у стратегічному плануванні
або стратегічному управлінню розбудовою миру і відновленню постраждалих
територій.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Чотирибальна
Шкала
Рейтингова
національна
оцінювання
бальна шкала
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
A
B
C
D
E
FX
F

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

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

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

RD < 34
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