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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, 053
Психологія (практична психологія).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика
попередження, розв’язання і подолання соціальних та політичних конфліктів,
аналіз теоретичних та практичних проблем розвитку конфліктологічної
науки, зокрема соціальних та політичних конфліктів.
Міждисциплінарні зв’язки: конфліктологія, політична психологія,
соціологія, психологія, політологія.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Соціально-психологічний аналіз конфлікту.
2. Соціальний конфлікт та його сутність і типологія.
3. Динаміка та врегулювання соціальних конфліктів.
4. Особливості конфліктів у політичній сфері.
5. Причини виникнення та динаміка і структура політичного конфлікту.
6. Врегулювання політичних конфліктів.
7. Міжнародний політичний конфлікт.
8. Типи політичних конфліктів.
9. COVID-19 – вплив пандемії на конфлікти у світі.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення курсу “Соціальні та політичні конфлікти” —
оволодіння системою знань про психологічні закономірності формування та
розвитку соціальних та політичних конфліктів, практичне формування вмінь
та навичок конструктивного підходу та аналізу виникаючих конфліктів.
1.2. Завданнями дисципліни «Соціальні та політичні конфлікти» є:
цілеспрямоване оволодіння теоретичними знаннями з теорії розвитку
соціальних та політичних конфліктів, їх загальними положеннями, цілями,
методами та застосуванням цих знань у різних областях людської діяльності,
а також попередження, нейтралізації та розв’язання соціальних та політичних
конфліктів.
Сформувати
уміння
самостійно
осмислювати
значення
конфліктологічних знань з метою формування необхідних професійних вмінь
та навичок.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
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➢
особливості предмету конфліктології, зокрема соціального та
політичного конфлікту;
➢
структуру та принципи соціальних та політичних конфліктів;
➢
типи соціальних конфліктів;
➢
причини виникнення та динаміку соціальних конфліктів;
➢
сутність політичного конфлікту;
➢
види та причини політичних конфліктів;
➢
сутність та типологію міжнародних конфліктів;
➢
особливості врегулювання соціальних та політичних конфліктів.
вміти:
➢
застосовувати теоретичні знання до розв’язання соціальних
конфліктів;
➢
визначати види соціальних та політичних конфліктів;
➢
проводити аналіз та соціальних політичних конфліктів;
➢
володіти методиками дослідження соціальних та політичних
конфліктів;
➢
аналізувати динаміку протікання соціальних та політичних
конфліктів;
➢
визначати чинники виникнення соціальних та політичних
конфліктів.
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність вирішувати складні завдання і
проблеми у процесі навчання та професійної
Інтегральна
діяльності у галузі психології, що передбачає
компетентність
проведення досліджень та/або здійснення
інновацій і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов і вимог.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Цінування та повага різноманітності та
ЗК-5
мультикультурності.
Здатність діяти на основі етичних міркувань
ЗК-6
(мотивів).
ЗК-7 Здатність діяти соціально відповідально та
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ЗК-8
Спеціальні
(фахові,
предметні)
СК-9
компетентності (СК)

свідомо.
Здатність розробляти та управляти
проектами.
Здатність дотримуватися у фаховій
діяльності норм професійної етики та
керуватися загальнолюдськими цінностями.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1 Соціально-психологічний аналіз конфлікту.
Місце конфліктології в системі соціальних дисциплін. Соціальнопсихологічна характеристика умов виникнення конфліктів. Умови та образи
протікання конфлікту. Загальна типологія конфліктів.
Тема № 2. Соціальний конфлікт його сутність і типологія.
Поняття соціального конфлікту. Рівні соціальної організації та
конфлікти на цих рівнях. Суб’єкти соціальних взаємодій. Структура
соціального конфлікту.
Тема №3 Динаміка та врегулювання соціальних конфліктів.
Стадії розвитку соціальних конфліктів. Поняття „розв’язання
конфліктів”. Чинники конструктивного підходу до врегулювання конфліктів.
Моделі розв’язання та врегулювання соціальних конфліктів.
Тема №4 Особливості конфліктів у політичній сфері.
Поняття та суть політичного конфлікту. Основні підходи до розуміння
політичного конфлікту. Специфічні риси політичних конфліктів. Політична
боротьба та її суть. Особливості політичного конфлікту.
Тема №5 Причини виникнення та динаміка і структура
політичного конфлікту.
Предмет та суб’єкт політичних конфліктів. Загальні причини
виникнення політичних конфліктів. Горизонтальний та вертикальний
політичний конфлікти. Політичні конфлікти цінностей та інтересів.
Тема №6 Врегулювання політичних конфліктів.
Основні технології і засоби вирішення політичних конфліктів. Основні
види угод мирного врегулювання політичних конфліктів. Вибори. Соціальне
та політичне маневрування. Послаблення «системної опозиції».
Тема №7 Міжнародний політичний конфлікт.
Поняття та сутність міжнародного конфлікту. Типи трансформацій
міжнародного конфлікту. Чинники сучасних міжнародних конфліктів.
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Особливості міжнародних конфліктів. Традиційні методи врегулювання
міжнародних конфліктів.
Тема №8 Типи політичних конфліктів.
Основні
типи
політичних
конфліктів.
Загальні
причини
міжнаціональних конфліктів. Специфічні особливості воєнно-політичного
конфлікту. Суть регіонального конфлікту. Політика та тероризм.
Тема № 9. COVID-19 – вплив пандемії на конфлікти у світі.
Коронавірус: вплив пандемії на загальну ситуацію в світі. Вразливість
населення в зонах активних конфліктів. Нівелювання звичних каналів
вирішення конфліктів під час пандемії. Соціальні наслідки пандемії у світі.
Політична експлуатація пандемії.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна:
1.
Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів : Навч.
посіб. К. Либідь, 1995. 165 с.
2.
Ващенко І. В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки
їх вирішення в ОВС. Монографія. Харків. ОВС, 2002. 312 с.
3.
Ващенко І. В. Характерні ознаки етнічного конфлікту. Вісник
ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія, №11, 2003. С. 131-142.
4.
Ващенко І. В., Саакова Ж. Л. Роль етнічної самосвідомості в
етнічних конфліктах. Наука і освіта: наук. – практ. ж-л. №1, 2004. С. 89-102.
5.
Головатий М. Ф. Політична психологія: підруч. для студ.вищ.
навч. закл. К.: МАУП, 2006. 209 с.
6.
Конфлікти великих соціальних груп: Навчальний посібник /
Ващенко І. В., Гиренко С. П. Харків: Бурун Книга. 2006. 95 с.
7.
Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і
сучасна практика. К. МАУП. 2007. 435 с.
8.
Ложкін Г.В., Юрківський Є.В., Моначин І.Л. Практикум з
конфліктології. Тернопіль: «Воля», 2005. 168 с.
9.
Рубін Д. Соціальний конфлікт. ЄВРОЗНАК, 2001. 127 с.
Допоміжна література:
1.
Войцихова А. Природа та соціальна роль конфлікту. Психологія
конфлікту та шляхи його розв’язання. Психологічна газета. 2006. № 15. С. 59.
2.
Горова О. Профілактика конфліктів у підлітковому середовищі.
Психолог. 2006. № 34. 32 с.
3.
Дунай П. Конфлікти та шляхи їх подолання. Директор школи.
2001. № 13. С. 21-28
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4.
Москаленко В.В. Конфлікт. Практична психологія та соціальна
робота. 2005. № 5. С. 13-15.
5.
Нагаєв В.М. Конфліктологія: Навчальний посібник. К.: Центр
навчальної літератури, 2004. 198 с.
6.
Політологічний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. К.: МАУП, 2005.
7.
Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. К., 1997.
Інформаційні ресурси в Інтернеті.
1.
Електронна бібліотека Національної бібліотеки України ім.
В.І.Вернадського (www.nbuv.gov.ua)
2.
Пошукова система Google Академія (Google Scholar) http://scholar.google.com
3.
https: //www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo- жертвадель-конфлікто-кламан-пор-це-де-віоленсія-анте-пандемія-хроніка-дельквіндіо-нота-138178
4. http://ideaspaz.org/media/website/FIP_COVID19_web_FINAL_ V3.pdf
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Питання, що виносяться на екзамен.
Загальна типологія конфліктів.
Соціальний аналіз конфлікту.
Методологія та методи конфліктології.
Функції конфлікту.
Поняття соціального конфлікту.
Чинники соціального конфлікту.
Чинники соціальних конфліктів і революцій за П. Сорокіним.
Типологія соціального конфлікту.
Типологія соціального конфлікту за А. Раппопортом.
Динаміка соціального конфлікту.
Ознаки соціального конфлікту за Р. Макком та Р. Снайдером.
Соціальний конфлікт за Р. Дарендорфом.
Шляхи вирішення соціальних конфліктів.
Поняття політичного конфлікту.
Типи політичних конфліктів.
Політичні кризи.
Конфлікти та влада.
Кризи політичного розвитку.
Методи та прийоми вирішення політичних конфліктів.
Моніторинг соціально-політичних конфліктів.
Прийоми врегулювання внутрішньополітичних конфліктів.
Природа міжнародних конфліктів.
Теорії міжнародних конфліктів.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Відмінності конфліктів цінностей від конфліктів інтересів.
Класифікація міжнародних конфліктів.
Етапи розвитку міжнародного конфлікту.
Криза як фаза розвитку міжнародного конфлікту.
Основні чинники сучасних потенційних міжнародних конфліктів.
Природа етнополітичного конфлікту.
Сутність і еволюція етнополітичних конфліктів.
Типологія етнополітичних конфліктів.
Міжнаціональний конфлікт.
Класифікація міжнаціональних протиріч.
Політичні конфлікти та тероризм.
Сутність та типологія тероризму.
Ознаки тероризму.
Релігія та політика.
Воєнно-політичний конфлікт.
Причини воєнно-політичного конфлікту.
Типологія воєнно-політичного конфлікту.
Форми воєнно-політичного конфлікту.
Політичні засоби урегулювання воєнно-політичного конфлікту.
Регіональний конфлікт: поняття, характеристика.
Причини регіонального конфлікту.
Ознаки регіонального конфлікту.

