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Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції

ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
СК02. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної
практичні проблеми у політичній сфері, що характеризуються комплексністю та думки.
невизначеністю умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки.
СК04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії,
політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних
студій у фаховій діяльності.
СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування,
політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.
СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та
глобальному рівні.
Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)
РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.
РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій
у фаховій діяльності.
РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.
РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Анотація

Вивчення дисципліни «Управління конфліктами» обумовлені тим, що конфлікти виникають у всіх сферах життєдіяльності людей. Конфлікти - є природним
станом соціуму, муніципальної громади, організацій усіх типів і форм. Соціальна життя є нескінченний процес боротьби за владу, вплив, за ресурси і їх розподіл.
Навіть в найбагатших і великих організаціях ресурси завжди обмежені, а необхідність їх розподіляти, як показує практика, неминуче веде до виникнення
конфліктних ситуацій. Конфлікти постійно відтворюються в міжособистісних відносинах між людьми, в сімейно-побутовій сфері, різних видах людської діяльності.
З'являється гостра соціальна потреба не просто в вивченні конфліктів, їх аналізі, а й в управлінні ними, попередженні та вирішенні конфліктних ситуацій.
Завданнями вивчення курсу є здобути знання про основні терміни і визначення конфлікту і конфліктної взаємодії у професійній діяльності; розуміти структуру
конфлікту і методи управління ним на кожному із етапів, розрізняти основні теорії потреб та їх застосування у менеджменті конфліктів; добирати ефективні
стратегії конфліктної взаємодії, основні психологічні принципи попередження та вирішення конфліктів, а також ключові методи розгляду конфлікту як системного
явища.

Мета

вивчення і обговорення в інтерактивному форматі теоретичних і практичних аспектів конфліктної взаємодії у професійній діяльності, а також набуття досвіду
саморегуляції в умовах конфлікту. Вивчення основних етапів конфліктної ситуації, напрямків та засобів ліквідації конфлікту важливо для існування в різних
сучасних соціумах.

Формат

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль – залік
(очний, дистанційний формат)

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань: поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
АКАДЕМІЧНА
Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань у
ДОБРОЧЕСНІС
власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо
ТЬ
неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх
джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання
(контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; позбавлення академічної стипендії;
відрахування із закладу освіти.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
№ з/п

Кількість годин (денна форма /заочна та заочна прискорена форма)
в т.ч.
Назви змістових модулів і тем
Усього
Л
П (С)
Лаб
СРЗ
Змістовний модуль 1. Управління конфліктами: динаміка конфлікту, механізми розвитку та методи розв҆ язання

1.

Тема 1. Конфлікт: поняття та предмет вивчення

2.

6.
7.

Тема 2. Об’єктивні та суб’єктивні причини, функції виникнення
конфліктів
Тема 3. Види конфліктів
Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його розвитку.
Тема 5. Загальна характеристика внутрішньо-особистісного
конфлікту
Тема 6. Шляхи аналізу конфліктів.
Тема 7. Стрес та управління стресами в конфліктних ситуаціях

8.
9

Тема 8. Прогнозування, запобігання та профілактика конфліктів
Тема 9. Методи управління конфліктами

10

Тема 10. Сутність та роль медіації в управлінні конфліктами

3.
4.
5.

Усього годин

9 /12

2/-

2/ 1

-

5/ 11

9/ 12

2/-

2/-

-

5/ 12

9/ 12
9/ 12

2/2/-

2/2/-

-

5/12
5/ 12

9/ 12

2/-

2/-

-

5/ 12

9/ 12

1/-

1/-

-

7 12/

9/ 12

1/-

1/-

9/ 12

2/-

2/ 1

9/ 12

2/-

2/ 1

9/ 12

2/-

2/ 1

90 / 120

18 / -

18 /4

7/ 12
-

5/ 11
5/ 11

-

5/ 11
54/ 116
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Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, мультимедійний проектор Epson
H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од.
ПК 10 од., веб-версії Microsoft Office 365 (безкоштовна), Aris Express (безкоштовна), Ramus Educational (безкоштовна). Браузер Opera 66.0.3515.103.
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СИСТЕМА ОЦІНКИ
№

Назва і стислий зміст контрольного заходу для денної форми навчання

1

Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі протягом
семестру. Поточний контроль – усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях, оцінювання правильності
вирішення тестових та ситуаційних завдань, кейсів на практичних заняттях та при виконанні самостійної

Рейтингова оцінка
min
max
10
20

Тиждень
1-9

роботи. Здобувач здатний продемонструвати критичне осмислення лекційного та позалекційного матеріалу,
брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації.
2

Індивідуальне завдання (РЕФЕРАТ)
Підготовка презентації за обраною темою реферату і виступ з доповіддю на практичних заняттях, тез доповідей

5

20

1-9

3

Модульна контрольна робота №1 (Здобувач виконує тестові та розрахункові завдання, що відповідають
програмним результатам навчання за темами змістового модуля №1)

15

20

4

4

Модульна контрольна робота №2 (Здобувач виконує тестові та ситуаційні завдання, що відповідають
програмним результатам навчання за темами змістового модуля №2)

15

20

8

20
100
100

9

5
Колоквіум
5
Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5)
55
Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,5)
55
Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю
№
Назва і стислий зміст контрольного заходу дистанційної форми навчання
1
2

Поточний контроль (коефіцієнт вагомості=0,4) Тестова контрольна робота, яка виконується здобувачем індивідуально в системі
«Moodle»
Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,6) Здобувач виконав завдання та навів аргументовані відповіді на питання, що
відповідають програмним результатам навчання з дисципліни

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою
для заліку
для екзамену

90–100

А

відмінно

81– 89

В

75 – 80

С

65 – 74
55–64

D
Е

задовільно

30–54

FX

незадовільно з
повторним
складанням

0 – 29

F

добре

зараховано

min

Рейтингова оцінка
max

55

100

55

100

Рівень компетентності

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні
пропозиції здобувача в оцінки здобувачах і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які
він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені питань, що
відносяться до дисципліни, яка вивчається.
Достатній. Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них
змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни
Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість
використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.
Середній. Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни
Середній. Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни
Низький. Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни

незараховано з
можливістю
повторного
складання
незадовільно з
незараховано з
Незадовільний. Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни
обов’язковим
обов’язковим
повторним
повторним
вивченням
вивченням
дисципліни
дисципліни
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни
Інформація щодо опитування з якості викладання дисципліни: http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1667

