1. Назва модуля: Соціальні та політичні конфлікти
2. Код модуля: ГСМП 02.
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: I
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС) – 4,0):
аудиторні години: денна форма – 40 год. (лекції – 24 год., семінарські заняття – 16год.),
заочна – 16 год. ( лекції -10 год., семінарські заняття – 6 год.)
6. Лектор: д.психол.н., доцент, професор кафедри Ткалич Маріанна Григорівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: основні закономірності виникнення і розвитку соціальних та політичних
конфліктів; специфіку різних форм прояву конфліктів та їх типологію; психологічні
особливості поведінки учасників конфліктних ситуацій; психологічні технології
управління конфліктами; особливості діяльності психолога щодо профілактики,
попередження, діагностики та врегулювання конфліктів у соціальній та політичній
сферах людської взаємодії;
 вміти: виокремлювати типові причини соціальних та політичних конфліктів;
аналізувати конфліктні ситуації й прогнозувати їх розвиток; розробляти
конструктивні рішення розв’язання різних видів конфлікту; проводити
цілеспрямовану роботу щодо профілактики й попередження соціальних та політичних
конфліктів.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
˗ пререквізит: загальна психологія, соціальна психологія
˗ кореквізит: політична психологія
10. Зміст модуля:
Конфлікт як психологічний феномен: сутність конфлікту та його характерні риси. Типологія
соціальних конфліктів. Причини та основні функції соціальних конфліктів. Діагностика та
прогнозування розвитку соціальних конфліктів. Політичний конфлікт як різновид
соціального конфлікту. Структура і типологія політичних конфліктів. Причини виникнення
та динаміка політичних конфліктів. Психологічний зміст управління конфліктами.
Особливості попередження та врегулювання соціальних та політичних конфліктів.
Психологічна допомога учасникам конфлікту.
11. Рекомендована література:
 Гірник А.М. Основи конфліктології.- К.:ВГІ НАОУ, 2001
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 Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: навчальний посібник. – К.:
Каравела, 2016. – 304 с.
 Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. – К.:”Центр учбової літератури”,
2008. – 448 с.
 Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 360 с.
 Шестопал Е.Б. Политическая психология. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 448 с.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання:
Модульна система, яка включає поточний контроль знань та контрольний захід,
семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену. Поточний контроль:
денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль:
денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна
оцінка - 100 балів
14.
Мова навчання: українська.

