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1.1. Загальяа iH
кафедра соцiальноi роботи,
соцiологii

соцiа:lьноi педагогirсl та

пlсJU{дипломна
Еемае
30 год. / 1 €ктс
очно-дистанцlина

сертифiкат

Офiцiйний сйт
унiверситету, кафедра
педагогirсr та соцiологii:

Херсонського державного
соцiальноi роботи, соцiаrьноi

1.2. Мета
Проfрама ад)есована професiйrтим соцiальшлм тцlацiвникам, соцiапьнrлrл

педагогам, педагогiчним працiвникам, фахiвцяtл соцiаrrьних служб д:rя ciM'i,
дiтей та молодi. Змiстове наповненIuI програми скJIадають теоретичнi знаннJl з

питань вирiшення та попередкешlя конфлiктiв, оволодiння практичними
нави.Iками вреryлювання конфлiктiв рiзнчiх piBHiB та подолаrrrrя ii деструктивню(
наслiдкiв. Засвосння цlо( пiдход;в дозволить використоврати отриманi знання i

BMIHI{ I на прzlкIицl.
1.3. Хапакге истiлк:l

OcHoBHi акценти i фокуqъання прогрzrми зосереджено на таких
темах:

- Розвиток конфлiктологii як науки i навча.rьноi дисцитшrir*r
Iсторiя розвитку конфлiктологiчr*о< iдей
Характеристlтка конфлiкry як соцiального явища
Класифiкацiя конфлiктiв
,Щетермiнацiя конфлiктiв
,Щинаviка конфлiкrу та механiзми його ро]витку
Сфери розгортання конфлiктiв
Управлiнrrя конфлiктаrи

< Конйлiкmолоziя mа Dеzчлювання конфлiкrплвr)

Профiль програми

Назва кафедри

Наявнiсть лiцензiТ

Iнтернет-ашlеса
постiйного розмiщення
опису IФограми

особливостi
програми
ста)к)/ваЕня

По



Особш.шостi управпiння та профiлы<тики конфлiктiв в

1.4. Викладання та оцiнювання
Змiстовий модуль 1. Iсторико-теоретичнi основи конфлiкmлогii.
Змiстовий модуль 2. Практичнi аспекти реryлювання соцiальних
конфлiктiв: авлIнIUI та поп

Технологii попереджеш{я конфлiктiв

IHTepaKTraBHi лекцii та практичнi заrrятгя; проблемнi кейси;
ова взаемодrя; о ваттня тmоблемtтих питань

зараховано/не зараховано

1.5. Ilr компетеЕтпостr
о Знанrrя та роз}шiння лреlц,rетноi областi та розумiння професiйноi дiяrrьностi;
о Навички мiжособистiсноi взаемодii.
о Вмiння виявляти, ставити та вирiшрати проблеми.

Здатнiсть приймати обrрунтованi рiшення;
Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо.

. Здатнiсть дотримуватися норм професiйнот етики.
. Здапtiсть продемонструвати знання i роз}мiння дидактичнIж принципlв 1

методiв;
о Здатнiсть продемоllстр}ъати розрtiння llJиршого йяцисчигrлiнарного

контексry i його основних принципiв.
о Здатнiсть чiтко викладати змiст понять та категорiй конфлiктологiт,

розкривати iх найвахливiшi ознакй та зв'язки з iнпмми поrrятгями i
категорiями, демонстрlъати свос баченшI основних наукових iдей.

о Здатнiсть формулювати власнi HaykoBi iдеi, розгорнуто розкрити ii змiст,
ь на вrдповlдн1 поIU{ття

1.б. очi льтатц
Сrrу,<ачi пiсля проходкеннrI cTа;KyBaHIш мають Еабупl наступrпах результатiв:

. мати впасне розlмiння основних проблем вирiшення конфлiктiв, на}кових
понять i катеюрiй, сIтираючись
пояснень та формуrповань;

на знання ik традицiйню< i cyracrrro<

проводити дiагностику конфлiкry та конфлiктноi ситуацiТ в рiзнlл< галlзях

. правильно будувати стратегiю управлiння конфлiктною сиryацiею;

. обирати методи проп{озуванIIJI та профiлактики конфлiктностi у
соцrальних вlдносинах;
грамотно застосовlъати способи розв'язанrrя рiзноманiтнrо< конфлiктiв;
застосовувати законодавчу базу щоло подоланIiя та профiлактики
конфлiктiв;
правипьно та на}ково обlрlтlтовано застосов}ъати oTplпr,raHi теоретичнi
знirн}ul, власну наукову ерудичltо та особистий життсвий досвiд для

с)собливостi
викладання
оцirтювання
та атестацЬ

агальнення i оцirтки проблем ог1l,



рiшень у ходi навчаннJI та на}ково-практиt{ноi дiяльЕостi, вiдстоюючи при
rpoMy соi HayKoBi переконання та дослИницьку позицlю;
грtlмотно працювати з тематичЕою лiтератlрою, самостiйно збагачрати
свiй науковий та творTий потенцiа.л. застосовувати прогресшнi та

рацiонально виваженi методи оволодiнIlJI знаЕIUlми; opieHryBaTr,rcb у
наlr<овiй та перiодичнiй лiтературi та iнформацii з проблем конфлiктологii;
готувати виступи з проблематики вирiшенrш соцiальнrо< конфлiкгiв рiзнlо<
piBHiB (конференцiя, дисrryт, наукове повiдомlrення, рецензiя, доповiдь
тощо

забезцечецця
1. Швець Т.М. - кандидат педаюпчЕю( наук, доцент.

,Щля забезпеченrтя освiтнього процесу, HalKoBoi, методицlоi,
творчоi дiяльностi наявяа необхiдна MaTepia.irbHa база i належне
TexHi.THe забезпечення: навчальнi аудиторii, мережевi системи
попryку та обробки iнформацiТ; бiблiотечнi ресурси та технологii,
зокрема, елекrроянi, спецiалiзованi кабiнети з проведешrя
,тренiнговоi та консультативноi роботи, лекцiйнi аудиторii мають
мультимедiйне обладнання, телевiзори, D\rD-програвач, ноутбlк,

великого
Iнформацiйнi та навчапьно-методишлi матерiыrи розмiщено на
сайтi кафедри соцiальноi роботи, соцiа,rьноi педагогiки та
соцiологii, BipryarrbHoMy сайтi Xl[Y. На}кову, метод,IчЕу та

фаховi перiодгтrri виданrrя представлено у наукових бiблiотеках
ХДУ. Для проведення методичноТ роботи при кафедрi соцiа.rьноi

роботи, соцiа,.rьноi педагогiки та соцiологii фщкцiонуе
навчальЕо-методиtlний кабiнет з навчttJIьЕою лiтераqрою,
комп'ютерами, оргтехнiкою.
У автора запропонованоТ програми е насцшнi навчаJьно-
методичнi розробки:

HayKoBi сmаmmi tпа публiкацiI:
1. Формуванrrя толерантностi як засiб профiлаюики мiжетнi,лt

конфлiктiв у студентському середовищi [Текст] / Т. М. ITIR(

// Гуманiтарrтий вiсник,ЩНЗ <dIереяслав-Хмельницьх

державнлй педагогiчний унiверситет iMeHi Грию
Сковороди>> - ,Щодаток 1 до Вип. 36, Том \ЦП (68): Тематичв
випуск <<Вища ocBiTa Украi'ни в KoHTeKcTi iнтеграфi
свроlrейського освiтнього просторр). - К.: Гнозис, 2016
Випуск27.-С290-З41.

Азюром в межах пiдвIш]еI rя квалiфiкацii' педагогiчIлD(
працЬшц& пройдено успiппrо lglrc <dlротидiя та попередкешuI
боулiнry (чькlъаlпло) в заlсrадах освiтю> (сергифiкат ГО
<Прометеус> вiд 10.04.2020, 80 юдтrт, 2,6 крешатЬ еКТС).
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Завiдlъачка кафедrи
соцiальноi роботи, соцiа,rьноi пед
та соцiологii

Погодясено:

,Щеканеса
соцiально-психологiчного факультеrу

Керiвншдя вiддiлу по роботi
з обдарованою молоддrо

тетяна Коршун
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