




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 29 Міжнародні 

відносини 

Спеціальність  

291 «Міжнародні відносини,  

суспільні комунікації  

та регіональні студії» 

Освітні програми 

291.00.01 Суспільні 

комунікації 

 291.00.02 Регіональні студії 

Нормативна 

дисципліна  

циклу професійної 

та практичної 

підготовки 

Модулів – 1 Освітній рівень: 

«бакалавр» 

Рік підготовки 

1-й 

Змістових модулів – 4 Семестр 

2-й 

Загальна кількість годин – 

120  

Лекції 

 28 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

 Семінарські 

10 год. 

Практичні 

18 год. 

Модульний 

контроль 

8 год. 

Самостійна робота 

56 год. 

Вид контролю 

Залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 33% / 67% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів” є 

надання майбутнім фахівцям знань та вмінь визначення причин, функцій, 

основного змісту, умов виникнення та наслідків перебігу конфліктів, а також 

засобів їх вирішення й локалізації в сучасному світі і засвоєння методики оцінки 

конфліктогенної ситуації й принципів комплексної класифікації конфліктів. 

Завданнями дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів” є: 

- ознайомлення студентів з етимологією та змістом основних понять, 

категорій та термінів з конфліктології та теорії переговорів; 

- формування системних знань про основи конфліктології; 

- вироблення навичок дослідження і аналізу документів, які є свідченням 

виникнення конфлікту; 

- ознайомлення з сучасними концепціями теорії конфліктів в міжнародних 

відносинах; 

- опанування методології інформаційно-аналітичної роботи при вивченні 

сучасних міжнародних конфліктів;  

- ознайомлення з основними правилами проведення переговорів та основних 

протокольних складових переговорного процесу; 

- формування вмінь та навичок студентів аналізувати перебіг переговорного 

процесу та прийняття рішень при переговорах.  

У результаті вивчення дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів” 

студенти повинні знати: 

- основні положення й категорії конфліктології; причини, функції, умови й 

наслідки перебігу конфліктів і засоби врегулювання конфліктних ситуацій; 

- динамічні й статичні характеристики конфліктів; методи та методики 

комплексної оцінки конфліктогенної ситуації; основні конфліктологічні 

концепції; 

- соціальні та психологічні мотиви політичних конфліктів, форми 

використовування конфліктів у вирішенні соціальних проблем; 

- сучасні методики й методи збору та опрацювання інформації про найбільш 

поширені конфлікти в соціумах і на планеті в цілому; 

- проблеми врегулювання конфліктів на різних рівнях; 

- тлумачення основних термінів, які вживаються в міжнародних відносинах 

при вирішенні конфліктних ситуацій. 

Відповідно до  вимог освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: 

- застосовувати набуті знання у практичній діяльності; 

- використовувати на практиці методики і методи аналізу конфліктів для 

дослідження конкретних міжнародних ситуацій; 

- аналізувати і давати оцінку конкретним конфліктним ситуаціям у 

політичному процесі; 

- знаходити шляхи й засоби попередження конфліктів; 
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- використовувати набуті навики контролю та вирішення конфліктів; 

- обгрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при аналізі   

сучасної ситуації з урахуванням знань, отриманих при вивченні курсу 

“Конфліктологія та теорія переговорів”; 

- приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих 

теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків; 

- збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

поглибленням і вдосконаленням своїх знань. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  

 

Тема 1. Вступ до курсу «Конфліктологія та теорія переговорів».  

 Предмет, об’єкт та завдання курсу “Конфліктологія та теорія 

переговорів”. Методологічна основа курсу. Періодизація і структура курсу. 

Основні поняття та категорії. Історіографія до курсу “Конфліктологія та теорія 

переговорів”.  

 Тема 2. Історія становлення і розвитку конфліктології. 

Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному 

суспільстві. Конфлікти в дослідженнях періоду середньовіччя та Нового часу. 

Сучасні теорії конфліктології. Розвиток конфліктології в Україні. Основні 

методологічні підходи вітчизняної й західної конфліктології. Новітні тенденції 

конфліктологічних досліджень. 

 Тема 3. Конфлікт як соціальне явище. 

            Поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт”. Характерні ознаки 

конфлікту. Форми та рівні прояву конфлікту. Гострота конфлікту. Етапи 

протікання конфлікту. Тривалість конфлікту. Наслідки соціального конфлікту. 

Тема 4. Статична й динамічна характеристика конфліктів. 

Причини та умови виникнення конфлікту. Класифікація причин 

конфліктів М.Дойча. Класифікація причин конфліктів В.Лінкольна. Соціально-

психологічні фактори виникнення конфлікту. Мета конфлікту та її роль у 

ньому. Структура та динаміка конфлікту. Функції конфлікту. 

Тема 5. Конфлікт як форма поведінки.  

Характеристика та типологія поведінки в конфлікті. Типологія поведінки 

в конфлікті Томаса-Кілменна. Соціально-статусні розбіжності поведінки в 

конфліктах. Учасники конфлікту за соціальним складом 

(внутрішньоособистісні (інтраперсональні) конфлікти; міжособові 

(інтерперсональні) конфлікти; групові (інтра- та інтергрупові) конфлікти; 

організаційні (інтра- та інтерорганізаційні) конфлікти). Конфлікти у системі 

управління (вертикальні, горизонтальні). Основні підходи до розуміння причин 

внутрішньоособистісних конфліктів. Міжособові конфлікти в сучасному 

суспільстві.  

 

Змістовий модуль 2.  Теоретичні аспекти переговорів  

Тема 6. Переговори в міжнародних відносинах. 

Соціальна природа феномену переговорів. Етапи становлення інституту 

переговорів. Аспекти переговорів. Моральні принципи ведення переговорів. 

Основні підходи до дослідження переговорів. Теорія мистецтва дипломатичних 

переговорів Г. Моргентау. Теорія переговорів К.Райта "залізний кулак в 

оксамитовій рукавичці". Погляди на переговорний процес Р. Фішера та У. Юрі.  

Тема 7. Основні характеристики переговорного процесу. 
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Види і функції переговорів. Суб'єкти і предмет переговорів. Позиції і 

пропозиції у переговорах. Поняття "результат" переговорів. Сутність, типи, 

прийоми переговорів та підготовка до їх проведення. Характеристика 

переговорного процесу у міжнародних відносинах. Способи ведення 

міжнародних переговорів. Особливості переговорного процесу в міжнародних 

відносинах.   

Тема 8. Стратегія і тактика переговорного процесу. 

Сутність понять "стратегія" і "тактика" переговорного процесу.  Стратегії 

поведінки на переговорах в концепції К. Томаса-Р. Кіллмена. Стратегії 

поведінки на переговорах у рамках співпраці. Прийоми конструктивної тактики 

на переговорах у рамках співпраці.  

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів. 

Тема 9. Початок переговорів 

Розміщення учасників переговорів. Обговорення процедури і регламенту 

переговорів. Узгодження порядку денного. Визначення спільних інтересів. 

Пакети пропозицій. 

Тема 10. Динаміка переговорного процесу. 

Формування предмету переговорів, підготовка до їх ведення. Основні 

етапи переговорного процесу та діяльність учасників переговорів. Особливості 

динаміки переговорів. 

Тема 11. Психологія ведення переговорів. 

Підготовка до переговорів. Психологічні механізми переговорів. 

Психологічні умови і чинники ведення переговорів. Стратегії ведення 

конфронтаційних переговорів.  Тактика ведення конфронтаційних переговорів. 

Тема 12. Завершення переговорів. 

Поняття "результат" переговорів. Критерії успішності переговорів.  

Угода, укладання угоди. Психотехнологія завершення переговорів. Аналіз 

результатів переговорів. 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 

Тема 13. Внутрішньоособисті та міжособові конфлікти. 

Внутрішньоособистісний конфлікт: сутність і проблеми 

попередження і розв’язання. Різновиди внутрішньоособистісних 

конфліктів. Класифікація Е.М. Бабосова змістової сторони 

внутрішньоособистісного конфлікту. Міжособові конфлікти в сучасному 

суспільстві. Спільні риси і специфічні відмінності міжособових конфліктів. 

Основні форми міжособових конфліктів. Умови вирішення міжособових 

конфліктів. 

Тема 14. Групові та міжгрупові конфлікти. 

Сутність та типологія групових конфліктів. Види групових конфліктів. 

Внутрішньогрупові конфлікти. Міжгрупові конфлікти. Підходи до досліджень 

міжгрупової взаємодії. Специфіка структури міжгрупового конфлікту. 

Конфлікти в організаціях. Чинники виникнення конфліктів в організаціях. 

Структура конфлікту в організації. Типологія конфліктів в організації. 
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Інноваційні конфлікти. Способи запобігання і розв’язання інноваційних 

конфліктів. Сімейні конфлікти.  Чинники загострення проблем формування та 

розвитку сімей. Конфлікт поколінь. 

Тема 15. Політичні конфлікти. 

   Політичні конфлікти та їх особливості. Структура політичного конфлікту. 

Типологія політичних конфліктів. Горизонтальні політичні конфлікти. 

Вертикальні політичні конфлікти. Види політичних конфліктів: конфлікти 

цінностей і конфлікти інтересів. Політичні конфлікти в тоталітарних і 

демократичних системах. Революція як різновид політичних конфліктів.  

Тема 16. Етнонаціональні конфлікти.  

 Сутність і причини етнонаціональних конфліктів. Структура, типологія, 

динаміка етнонаціональних конфліктів. Схема розгортання етнополітичного 

конфлікту.  Примордіалістський та інструменталістський підходи у вивченні 

етнічних конфліктів. Етнічний та регіональний сепаратизм. Форми 

макрополітичного регулювання етнополітичних конфліктів (за А. Аклаєвим). 

Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів. Основні риси сучасних 

етнонаціональних конфліктів. Шляхи розв’язання та управління 

етнонаціональними конфліктами в сучасному світі.  

         Тема 17. Міжнародні конфлікти. 

Поняття та основні підходи до вивчення міжнародних конфліктів. 

Типологія міжнародних конфліктів. Теорії дослідження міжнародних 

конфліктів. Складові та функції міжнародних конфліктів. Фази міжнародного 

конфлікту. Сучасні «гібридні війни». Шляхи врегулювання міжнародних 

конфліктів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л. с. п. м.к. с.р 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  

Тема 1. Вступ до курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» 5 2 - -  3 

Тема 2.  Історія становлення і розвитку конфліктології  9 4 2 -  3 

Тема 3.  Конфлікт як соціальне явище 5 2 - -  3 

Тема 4.  Статична й динамічна характеристика конфліктів 7 2 2 -  3 

Тема 5. Конфлікт як форма поведінки 9 2 - 2 2 3 

Разом за змістовим модулем 1 35 12 4 2 2 15 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів 

Тема 6. Переговори в міжнародних відносинах 7 2 2 -  3 

Тема 7. Основні характеристики переговорного процесу 5 2 - -  3 

Тема 8. Стратегія і тактика переговорного процесу 11 2 - 4 2 3 

Разом за змістовим модулем 2 23 6 2 4 2 9 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів 

Тема 9. Початок переговорів 6 2 - -  4 

Тема 10. Динаміка переговорного процесу 5 - - 2  3 

Тема 11. Психологія ведення переговорів  6 - - 2  4 

Тема 12. Завершення переговорів 10 2 2 - 2 4 

Разом за змістовим модулем 3 27 4 2 4 2 15 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів  

Тема 13. Внутрішньоособисті та міжособові конфлікти  8 - - 4  4 

Тема 14. Групові та міжгрупові конфлікти 6 - - 2  4 

Тема 15. Політичні конфлікти 5 2 - -  3 

Тема 16. Етнонаціональні конфлікти 5 2 - -  3 

Тема 17. Міжнародні конфлікти 11 2 2 2 2 3 

Разом за змістовим модулем 4 35 6 2 8 2 17 

Семестровий контроль      

Усього годин 120 28 10 18 8 56 
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5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  

1 Історія становлення і розвитку конфліктології  2 

2 Статична й динамічна характеристика конфліктів 2 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів 

3 Переговори в міжнародних відносинах 2 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів 

4 Завершення переговорів 2 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 

5 Міжнародні конфлікти 2 

 Разом 10 

 

6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 

 

7. Теми практичних занять  
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  

1 Конфлікт як форма поведінки 2 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів 

2 Стратегія і тактика переговорного процесу 4 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів 

3 Динаміка переговорного процесу 2 

4 Психологія ведення переговорів 2 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 

5 Внутрішньоособисті та міжособові конфлікти 4 

6 Групові та міжгрупові конфлікти 2 

7 Міжнародні конфлікти 2 

 Разом 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  15 25 

1 Користуючись довідковою літературою підготувати глосарій основних 

понять та категорій конфліктології та теорії переговорів 
3 5 

2 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Теоретичні 

і прикладні аспекти становлення та розвитку конфліктології» 
3 5 

3 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Проблема 

конфліктів в дослідженнях сучасних вчених» 
3 5 

4 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Соціально-

статусні розбіжності поведінки в конфліктах». 
3 5 

5 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 

«Характерні ознаки конфлікту». 
3 5 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів 9 15 

6 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 

«Міжнародні дипломатичні переговори як головний інструмент 

встановлення, підтримки і розвитку відносин між державами». 

3 5 

7 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Основні 

етапи переговорного процесу та діяльність учасників переговорів». 
3 5 

8 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Стилі 

ведення переговорів». 
3 5 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів 15 20 

9 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 

«Особливості міжнародних ділових переговорів». 
4 5 

10 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Роль і 

форми участі транснаціональних корпорацій в міжнародному 

переговорному процесі». 

3 5 

11 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Стиль 

ведення переговорів: особистісний, професійний та національний». 
4 5 

12 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 

«Медіаторство та його роль у політичному процесі». 
4 5 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 17 25 

13 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Психологічні 

аспекти  переговорного процесу». 
4 5 

14 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Національні 

особливості ведення переговорів». 
4 5 

15 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему «Напрями 

інформаційної політики та програмної діяльності міжнародних організацій 

у вирішенні конфліктів». 

3 5 

16 Підготуйте доповідь-презентацію «Міжнародні дипломатичні 

переговори як головний інструмент встановлення, підтримки і розвитку 

відносин між державами». 

3 5 

17 Підготуйте доповідь-презентацію «Способи запобігання і розв’язання 

інноваційних конфліктів». 
3 5 

Разом  56 85 

 

9. Індивідуальні завдання - не передбачено навчальним планом 
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

«Конфліктологія та теорія переговорів» 

Разом: 120 год., із них: лекції  -  28  год., семінарські заняття  - 10  год.,  

практичні заняття – 18 год., самостійна робота  - 56 год.,   

модульний контроль - 8 год.  

 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

Лекції 

(теми, 

бали) 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

5/1 

 

6/1 

7/1 

 

8/1 9/1 

 

12/1 15/1 

16/1 

17/1 

Семінарські 

заняття 

(теми, 

бали) 

2/11 4/11 6/11   12/11  17/11 

Практичні 

заняття 

(теми, бали) 

  5/10 8/20 10/10 11/10 13/20 

14/10 

17/10 

Самостійна 

робота 

(вид, бали) 

25 15 20 25 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Модульна 

к/р. 

25 

Модульна 

к/р. 

25 

Модульна к/р. 

25 

Модульна к/р. 

25 

Поточний 

контроль 

Залік 

 

 

11. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-

презентація), пояснення, розповідь, бесіда.  

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

- Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 



 11 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 

індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

12. Методи контролю 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну 

роботу студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. Модульний 

контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, екзамен.  

- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, реферат.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях.  
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 

 (модульного) контролю 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид 

діяльності 

студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4  

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

В
сь

о
го

 

1 
Відвідування 

лекцій 
1 6 6 3 3 2 2 3 3 14 

2 

Відвідування 

семінарських 

заняттях 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 

3 

Робота на 

семінарських 

заняттях 

10 2 20 1 10 1 10 1 10 50 

4 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи  

5 5 25 3 15 4 20 5 25 85 

5 

Робота на 

практичних 

заняттях  

10 1 10 2 20 2 20 4 40 90 

6 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 100 

 

Макс. 

кількість 

балів за 

видами 

діяльності 

студента 

- - 88 - 74 - 78 - 104 344 

Разом: 344 Коефіцієнт: 100 : 344 = 0,29 

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності  
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

А 90-100 Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками  

В 82-89 Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 
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С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) 

З незначною кількістю помилок 

D 69-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35–59 Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань з можливістю перескладання 

за умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  

 

13. Методичне забезпечення 

Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними 

засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, 

інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 

методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні 

дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 

- Опорні конспекти лекцій. 

- Навчальні посібники. 

- Робоча навчальна програма. 

- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

- Засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю).  

- Презентації.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, 

науковців: монографія / Т. А. Бевз. – К., 2012. - 176 с. 

2. Берлач А.І., Кондрюкова В.В. Конфліктологія: навч. посіб. / А. І. Берлач. 

– К: «Університет «Україна», 2007. – 204 с. 

3. Босюк К.С. Особливості сучасних міжнародних конфліктів / К.С. Босюк // 

Наука і молодь. Зб. наук. праць. Гуманітарна серія. – 2012. - №11-12. – С. 

103-106. 

4. Ващенко І.В., Гиренко С.П. Конфлікти великих соціальних групп: Навч. 

посіб. / І.В. Ващенко, С.П. Гиренко – Х.: Бурун Книга, 2005. – 208 с. 

5. Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / І.В. 

Ващенко, М.І. Кляп. – К.: Знання, 2013. – 407 с.  

6. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / А. 
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Гірник, А. Бобро. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 

172 с. 

7. Гірник А.М. Методика конфліктологічної експертизи ситуації у регіоні. 

Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / А. Гірник. – К.,2002. -

139 с. 

8. Гірник А.М. Основи конфліктології / А. Гірник. – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 222 с. 

9. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической 

свободы / Р. Дарендорф. – М., 2002. 

10. Денисенко І.Д. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, 

демаркації, класифікації / І.Д. Денисенко // Український соціум. – 2013. - 

№3 (46). С.32-43. 

11. Донбас в етнополітичному вимірі. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН 

України, 2014. – 145 с. 

12. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. - К.: ІПіЕНД 

імені І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 396 с. 

13. Європейські комунікації. Навчальний посібник / Макаренко Є.А., Бебик 

В.М., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: ІМВ, 2007. 

14. Жарков Я.М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: 

Навчальний посібник.- Київ: Київський університет, 2014. - 390 с. 

15. Захарченко А.М. Аналіз ефективності міжнародного посередництва в 

арабо-ізраїльському конфлікті на сучасному етапі / А.М. Захарченко // 

Стратегічні пріоритети. – 2008. - №3. – С. 240-249. 

16.Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. /М.Г. Капітоненко. 

– К.: Либідь, 2009. – 352 с. 

17. Козер Л. Функции социального конфликта: пер. с англ. / конфликта / 

Льюис Козер: Пер. с англ. О. Назаровой / Под общ. ред. Л. Г. Ионина.- 

М.: Идея-Пресс, 2000. - 205 с. 

18.Конфліктологія: навч. посіб.-практикум / За ред. М.П. Гетьманчука, П.П. 
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Security and Cooperation in Europe (OSCE)) www.osce.org 

2. Організація об’єднаних Націй (United Nations) http://www.un.org/ 

3. Програма розвитку ООН (UNDP) http://www.undp.org 

4. Рада Європи (Council of Europe) http://www.coe.int 
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