




1.Мета дисципліни – полягає у системному викладенні знань про політичні конфлікти, умови їх виникнення, суб’єкти та об’єкти політичних конфліктів.

Також про види конфліктів: етнополітичні, геополітичні, тощо та основні способи їх врегулювання.

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 До початку вивчення дисципліни «Політична конфліктологія» студенти повинні знати структуру та функції політичної системи суспільства, її інститути,

основні ідеї та концепції представників зарубіжної й вітчизняної історії політичних вчень, основи держави і права, соціології та психології.     

 Вміти на  основі  знань  про  політичну  систему суспільства,  її  інститути  та  особливості  їх  функціонування  орієнтуватися  в  політичних  процесах  та

застосовувати базові поняття в критичному осмисленні політичних подій.  

 Володіти навичками наукового дослідження щодо пошуку, критичного відбору та систематизації інформації як прикладного, так і теоретичного характеру. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Курс "Політична конфліктологія” базуються на висвітленні й поясненні основних понять теорії конфлікту, зміст яких

відображає сучасні досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усій різноманітності наукових спрямувань. У курсі розкриваються основні

тенденції  функціонування  конфлікту  в  цілому,  та  політичного  зокрема,  історичні  та актуальні  його  особливості.  Вивчається  феномен  соціального  та

політичного конфліктів як теоретичний конструкт й конкретні його форми вияву.

4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом політичноі конфліктології; набуття систематизованих знань про

політичні  конфлікти;  формування  у  студентів  навичок  самостійного  критичного  аналізу  політично мотивованих  конфліктних ситуацій  та  процесів  у

зарубіжних країнах  і в Україні. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

загальні:

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

фахові:

ФК2.  Здатність  застосовувати політологічне мислення  для  розв’язання  теоретичних та практичних проблем у політичній сфері  на основі опанування

класичної та сучасної політичної думки. 

ФК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології,

міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

4. автономність та відповідальність)

Форми викладання і

навчання
Методи оцінювання

Відсоток у

підсумковій оцінці з

дисципліни
Код Результат навчання

Знати:

1.1 Сутність  політичних  конфліктів,   володіти  та  вміти

застосовувати   базовий  понятійно-категоріальний  апарат

політичноі конфліктології, типологію та основні особливості

політичних конфліктів.

Лекція,  семінар,  самостійна

робота

Усна доповідь,  конспект

першоджерел,іспит

15

1.2 Знати актуальні політичні конфлікти в сучасному суспільстві,

умови і чинники їх виникнення та розв’язання, специфіку їх

прояву в Україні.

Лекція,  семінар,  самостійна

робота

Усна доповідь, іспит 15

1.3 Знати основні теоретичні концепти й практики у дослідженні

політичних конфліктів.

Лекція,  семінар,  самостійна

робота

Усна  доповідь, есе,

аналітична  записка,

іспит

10

Вміти:

2.1 Вміти     здійснювати аналіз сучасних концептів у дослідженні

політичних конфліктів

Семінар, самостійна робота Усна  доповідь,  есе,

аналітична записка

10

2.2 Вміти  критично  розглядати  політичні  конфлікти, Семінар, самостійна робота Усна  доповідь,  есе, 10



інтерпретувати їх із позицій сучасного політологічного знання аналітична записка

Комунікація:

3.1 використовувати  знання  іноземних  мов  для  аналізу

інформаційних  інтернет-ресурсів,  читання  новітньої

конфліктологічної ї літератури, в підготовці до семінарських

занять та написанні самостійних робіт

Семінар, самостійна робота Усна  доповідь,  есе,

конспект  першоджерел,

аналітична записка 

5

3.2 презентувати результати проведених досліджень та здійсненої

самостійної  роботи  у  вигляді  доповідей,  повідомлень,  есе,

презентацій, конспектів

Семінар, самостійна робота Усна доповідь, дискусія,

есе,  конспект

першоджерел,

аналітична записка

10

3.3 вести  полеміку  з  питань,  присвячених  конфліктологічній

проблематиці  на основі володіння  понятійно-категоріальним

апаратом  конфліктологіі 

Семінари Дискусія 10

Автономність та відповідальність:

4.1 самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу із

конфліктологічної проблематики,  вільно володіти методами

обробки, аналізу та синтезу наукової інформації

Самостійна робота Усна доповідь, дискусія,

есе,  конспект

першоджерел,

аналітична записка

5

4.2 самостійно  вирішувати  комплексні  завдання,  пов’язані  із

верифікацією  результатів  існуючих  оприлюднених

конфліктолонічних  досліджень,  та  порівнювати  їх  із

результатами проведених власних досліджень 

Семінар, самостійна робота Усна доповідь, дискусія 5

4.3 нести  відповідальність  за  достовірність  та  політико-

ідеологічну незаангажованість проведених конфліктологічних

досліджень та обстоювати власну наукову позицію

Семінар, самостійна робота Усна доповідь, дискусія,

аналітична  записка,

іспит

5

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання: 

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання 

(назва)

1.
1

1.
2

1.
3

2.
1

2.
2

3.
1

3.
2

3.
3

4.
1

4.
2

4.
3

ПРН  4.  Мати  навички  професійної
комунікації.

+ + + + + +

ПРН  9.  Вміти  застосовувати  політологічне  мислення  для  розв’язання

теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування

класичної та сучасної політичної думки.

+ + + + +

ПРН 11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної

теорії,  політичної  методології,  порівняльної  та  прикладної  політології,

міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 

+ + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної

підготовки – результати навчання (знання 1.1-1.3),  що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання



(вміння 2.1-2.2); (комунікація – 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

Оцінювання семестрової роботи:

 1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 8-12 балів;

2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 12-20 балів.

3. Самостійна робота (конспект першоджерел): Р.Н. 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 4-8 бали.

4. Самостійна робота (аналітична записка): РН 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 – 12-20 балів.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр

складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах)  та за  самостійну роботу (конспект

першоджерел, есе, аналітична записка). 

             Всі види робіт за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі 60 балів

- в мінімальному вимірі 36 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 4.3 - 24/40 балів

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за

іспит.

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться

«0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної

роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

При простому розрахунку отримуємо:

Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) / іспит Підсумкова оцінка

Мінімум 36 24 60

Максимум 60 40 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 36 бали Max – 60 балів

Аудиторна робота:  усна доповідь

на семінарі, доповнення, участь в

дискусіях

До теми 11 протягом семестру, згідно з графіком навчальних

занять. У разі відсутності студента на занятті теми необхідно

відпрацювати в письмовому вигляді

Min – 8 Max – 12

Конспект першоджерел До теми 2 Min – 4 Max – 8

Самостійна робота (есе) До тем 1-11:  Підготовка есе на тему дисципліни (за вибором

студента) 
Min – 12 Max – 20

Самостійна  робота  (аналітична

записка)

До тем 1-11: Підготувати аналітичну записку на тему: «Аналіз

конфлікту (на вибір студента): шляхи його вирішення»
Min – 12 Max – 20

Підсумкова оцінка з дисципліни 60 100

Критерії оцінювання:

1. Аудиторна робота:

Усна доповідь: 

12-10 балів – студент у повному обсязі  володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає,  глибоко та всебічно розкриває зміст

поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;

9-7 балів – студент у достатньому обсязі  володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає,  але може не вистачати аргументації  в поясненнях,  в



основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності;

6-4 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді

суттєві неточності;

3-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві

помилки у відповіді.

Доповнення / участь в дискусіях:

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;

2 бали – доповнення змістовне;

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

2. Самостійна робота:

Конспект першоджерел:

8-5 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями;

4-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень

Есе:

20-18 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого

завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та  додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,

незаангажованість проведеного дослідження;

17-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному

розкриває  зміст  поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу,  демонструє  самостійність  та  достовірність  проведеного  дослідження.

Допускаються несуттєві неточності;

14-12 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну

літературу, робота містить суттєві неточності;

11-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має

суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Аналітична записка:

20-17 балів – студенти опрацювали достатню кількість достовірних джерел для надання компетентної оцінки ситуації, ймовірних сценаріїв розгортання та

сформували рекомендації на підставі аналізу альтернативних варіантів розвитку подій. Висловлені міркування аргументовані, логічно несуперечливі та

підтверджені прикладами із сучасної історії.

16-12 балів – опрацьована джерельна база є неповною, що відображається на якості обґрунтування висновків та формулюванні компетентних рекомендацій;

або ж неповним є аналіз інформації.

11-1 балів– студенти виводять судження на мінімальній джерельній базі та без моделювання альтернативних сценаріїв розгортання ситуації.

3.      Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):

20-16  балів  студент  у  повному  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно  та аргументовано  його  викладає,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст

поставленого завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та додаткову  літературу,  демонструє  самостійність

письмової роботи;

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в

основному  розкриває  зміст  поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу,  демонструє  самостійність  письмової  роботи.  Допускаються

несуттєві неточності;

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності;

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

7.3. Шкала відповідності оцінок:

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74



Незадовільно / Fail  0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Номер і назва теми
Кількість годин

Лекції Семінари Самостійна робота

1 Тема 1. Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання 4

2 Тема 2. Основні концепціі політичноі конфліктології 1 4

3
Тема  3.  Головні  структурні  характеристики  політичного  конфлікту.  Динаміка

політичного конфлікту та механізми його виникнення
1 4

4 Тема 4. Конфліктна поведінка: поняття, стратегії і тактики політичних конфліктів          4

5 Тема 5. Психологічні аспекти політичних конфліктів 1 4

6
Тема 6. Об’єднана типологія суспільно-політичних конфліктів  

1 6

7 Тема 7.  Етнополітичні конфлікти 4

8 Тема 8. Конфлікт політичних ідеологій 1 6

9 Тема 9.  Геополітичні конфлікти 1 4

10
Тема  10. Процес  управління  конфліктами.  Переговори  як метод  врегулювання

конфліктів
6

11
Тема 11. Конфліктологічний аналіз сучасної політичної  ситуації в Україні

2 6

Самостійна робота (есе) 10

Самостійна робота (аналітична записка) 10

Самостійна робота (конспект першоджерел) 10

ВСЬОГО 6 2 82

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій -  6 год.

Семінарів - 2 год. 

Самостійної роботи – 82 год.



Рекомендована література:

Основна: 

1. Конфлікти, що змінили світ. Видавництво Фоліо. 2020. 192 с.

2. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. 200 с.

3. Основи конфліктології: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. М. Гірник. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010.  222 c.

4. Пірен М. І. Конфліктологія. К., 2007. 360 с.

5. Соціальна конфліктологія: підручник / Л. Й. Гуменюк; Львів. держ. ун-т внутр.справ.  Львів, 2015. 563 c.

6. Яхно Т. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / К.: Центр учбової літ., 2019. - 168 с. 

Додаткова: 

1. Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. К. : Знання, 2013.  408 с.  (Вища освіта ХХІ

століття).

2. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч.пос.  К.: Центр навч. літ., 2005.

3. Єрґін Д. Нова карта світу. Енергетика, клімат, конфлікти. Видавництво Лабораторія. 2022. 485 c.

4. Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління: Політологічний аналіз. К.: Логос, 2006. –379 с.

5. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. К.: ВД ”Професіонал”, 2007. - 416 с.

6. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 198 с.

7. Патрикаракос Д. Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють конфлікти у XXI столітті. -Yakaboo Publishing, 2019. 352 с. 

8. Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. К.: Стилос ПЦ Фоліант, 2003. 256 с.

9. Пінкер С. Добрі янголи людської природи. Чому у світі панувало насильство і чи стало його менше? Наш Формат. 2022. 864 с.

10. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2006. 288 с.

11. Русинка I. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами: Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2007.  332 с.

12. Станчев М., Фельштинський Ю. «Третя Світова: битва за   Україну. Наш Формат, 2015-2022. 408 с.  

13. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник / Є. Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. Рівне: Перспектива, 2017. – 240с.

14. Юрі В. Сила позитивного Ні. К.: Книголав, 2017. - 320 с. 

15. Sowell T. A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles.- Basic Books; Revised edition, 2007. 352 p.


	1.Мета дисципліни – полягає у системному викладенні знань про політичні конфлікти, умови їх виникнення, суб’єкти та об’єкти політичних конфліктів. Також про види конфліктів: етнополітичні, геополітичні, тощо та основні способи їх врегулювання.
	2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
	До початку вивчення дисципліни «Політична конфліктологія» студенти повинні знати структуру та функції політичної системи суспільства, її інститути, основні ідеї та концепції представників зарубіжної й вітчизняної історії політичних вчень, основи держави і права, соціології та психології.
	Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути та особливості їх функціонування орієнтуватися в політичних процесах та застосовувати базові поняття в критичному осмисленні політичних подій.
	Володіти навичками наукового дослідження щодо пошуку, критичного відбору та систематизації інформації як прикладного, так і теоретичного характеру.
	3. Анотація навчальної дисципліни: Курс "Політична конфліктологія” базуються на висвітленні й поясненні основних понять теорії конфлікту, зміст яких відображає сучасні досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усій різноманітності наукових спрямувань. У курсі розкриваються основні тенденції функціонування конфлікту в цілому, та політичного зокрема, історичні та актуальні його особливості. Вивчається феномен соціального та політичного конфліктів як теоретичний конструкт й конкретні його форми вияву.
	4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом політичноі конфліктології; набуття систематизованих знань про політичні конфлікти; формування у студентів навичок самостійного критичного аналізу політично мотивованих конфліктних ситуацій та процесів у зарубіжних країнах і в Україні.
	Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
	загальні:
	ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
	фахові:
	ФК2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.
	ФК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	Результат навчання
	(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація
	4. автономність та відповідальність)
	Форми викладання і навчання
	Методи оцінювання
	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
	Код
	Результат навчання
	Знати:
	1.1
	Сутність політичних конфліктів, володіти та вміти застосовувати базовий понятійно-категоріальний апарат політичноі конфліктології, типологію та основні особливості політичних конфліктів.
	Лекція, семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, конспект першоджерел,іспит
	15
	1.2
	Знати актуальні політичні конфлікти в сучасному суспільстві, умови і чинники їх виникнення та розв’язання, специфіку їх прояву в Україні.
	Лекція, семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, іспит
	15
	1.3
	Знати основні теоретичні концепти й практики у дослідженні політичних конфліктів.
	Лекція, семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, есе, аналітична записка, іспит
	10
	Вміти:
	2.1
	Вміти здійснювати аналіз сучасних концептів у дослідженні політичних конфліктів
	Семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, есе, аналітична записка
	10
	2.2
	Вміти критично розглядати політичні конфлікти, інтерпретувати їх із позицій сучасного політологічного знання
	Семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, есе, аналітична записка
	10
	Комунікація:
	3.1
	використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої конфліктологічної ї літератури, в підготовці до семінарських занять та написанні самостійних робіт
	Семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, есе, конспект першоджерел, аналітична записка
	5
	3.2
	презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів
	Семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, дискусія, есе, конспект першоджерел, аналітична записка
	10
	3.3
	вести полеміку з питань, присвячених конфліктологічній проблематиці на основі володіння понятійно-категоріальним апаратом конфліктологіі
	Семінари
	Дискусія
	10
	Автономність та відповідальність:
	4.1
	самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу із конфліктологічної проблематики, вільно володіти методами обробки, аналізу та синтезу наукової інформації
	Самостійна робота
	Усна доповідь, дискусія, есе, конспект першоджерел, аналітична записка
	5
	4.2
	самостійно вирішувати комплексні завдання, пов’язані із верифікацією результатів існуючих оприлюднених конфліктолонічних досліджень, та порівнювати їх із результатами проведених власних досліджень
	Семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, дискусія
	5
	4.3
	нести відповідальність за достовірність та політико-ідеологічну незаангажованість проведених конфліктологічних досліджень та обстоювати власну наукову позицію
	Семінар, самостійна робота
	Усна доповідь, дискусія, аналітична записка, іспит
	5
	
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання:
	Результати навчання дисципліни (код)
	Програмні результати навчання
	(назва)
	1.1
	1.2
	1.3
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.1
	3.3
	3.2
	4.1
	3.3
	4.2
	4.1
	4.3
	4.2
	4.3
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	ПРН 9. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.
	+
	+
	+
	+
	+
	ПРН 11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
	+
	+
	+
	+
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання
	Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1-1.3), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація – 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.
	Оцінювання семестрової роботи:
	1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 8-12 балів;
	2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 12-20 балів.
	3. Самостійна робота (конспект першоджерел): Р.Н. 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 4-8 бали.
	4. Самостійна робота (аналітична записка): РН 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 – 12-20 балів.
	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійну роботу (конспект першоджерел, есе, аналітична записка).
	Всі види робіт за семестр мають у підсумку:
	- в максимальному вимірі 60 балів
	- в мінімальному вимірі 36 балів
	У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.
	Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.
	Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів.
	Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів.
	Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).
	Семестрова кількість балів
	ПКР (підсумкова контрольна робота) / іспит
	Підсумкова оцінка
	Мінімум
	36
	24
	60
	Максимум
	60
	40
	100
	7.2. Організація оцінювання:
	Семестрова робота
	Семестрова кількість балів
	Min – 36 бали
	Max – 60 балів
	Аудиторна робота: усна доповідь на семінарі, доповнення, участь в дискусіях
	До теми 11 протягом семестру, згідно з графіком навчальних занять. У разі відсутності студента на занятті теми необхідно відпрацювати в письмовому вигляді
	Min – 8
	Max – 12
	Конспект першоджерел
	До теми 2
	Min – 4
	Max – 8
	Самостійна робота (есе)
	До тем 1-11: Підготовка есе на тему дисципліни (за вибором студента)
	Min – 12
	Max – 20
	Самостійна робота (аналітична записка)
	До тем 1-11: Підготувати аналітичну записку на тему: «Аналіз конфлікту (на вибір студента): шляхи його вирішення»
	Min – 12
	Max – 20
	Підсумкова оцінка з дисципліни
	60
	100
	Критерії оцінювання:
	Усна доповідь:
	12-10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;
	9-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності;
	6-4 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності;
	3-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.
	Доповнення / участь в дискусіях:
	3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;
	2 бали – доповнення змістовне;
	1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.
	Конспект першоджерел:
	8-5 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями;
	4-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
	Есе:
	20-18 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження;
	17-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;
	14-12 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві неточності;
	11-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
	Аналітична записка:
	20-17 балів – студенти опрацювали достатню кількість достовірних джерел для надання компетентної оцінки ситуації, ймовірних сценаріїв розгортання та сформували рекомендації на підставі аналізу альтернативних варіантів розвитку подій. Висловлені міркування аргументовані, логічно несуперечливі та підтверджені прикладами із сучасної історії.
	16-12 балів – опрацьована джерельна база є неповною, що відображається на якості обґрунтування висновків та формулюванні компетентних рекомендацій; або ж неповним є аналіз інформації.
	11-1 балів– студенти виводять судження на мінімальній джерельній базі та без моделювання альтернативних сценаріїв розгортання ситуації.
	3. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
	20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи;
	15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності;
	10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності;
	5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
	7.3. Шкала відповідності оцінок:
	Відмінно / Excellent
	90-100
	Добре / Good
	75-89
	Задовільно / Satisfactory
	60-74
	Незадовільно / Fail
	0-59
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	Номер і назва теми
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	Тема 8. Конфлікт політичних ідеологій
	1
	6
	9
	Тема 9. Геополітичні конфлікти
	1
	4
	10
	Тема 10. Процес управління конфліктами. Переговори як метод врегулювання конфліктів
	6
	11
	Тема 11. Конфліктологічний аналіз сучасної політичної ситуації в Україні
	2
	6
	Самостійна робота (есе)
	10
	Самостійна робота (аналітична записка)
	10
	Самостійна робота (конспект першоджерел)
	10
	ВСЬОГО
	6
	2
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