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Курсова робота з навчальної дисципліни «Соціологія конфліктів та війн 

у контексті трансформацій та модернізацій» це індивідуальне завдання, яке 

виконується підчас опанування цієї дисципліни. Курсова робота виконується 

згідно з визначеними рекомендаціями та вимогами, у термін, зазначений 

викладачем, готується студентом протягом одного семестру, паралельно з 

вивченням курсу.  Курсова робота відноситься до циклу професійної 

підготовки, її  статус – обов’язкова. На її підготовку планується 30 годин 

самостійної роботи (1 кредит ЄКТС).  
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Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Соціологія конфліктів 

та війн у контексті трансформацій та модернізацій» є формування у студентів 

як майбутніх професіоналів здатностей: 

 до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 працювати в міжнародному контексті; 

 приймати обґрунтовані рішення; 

 генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність), 

рефлексувати (оцінювати й переробляти) освоєні наукові методи і способи 

діяльності; 

 аналізувати соціальні явища і процеси; 

 дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та 

керуватися загальнолюдськими цінностями; 

 розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми; 

 співпрацювати з європейськими та євроатлантичними інституціями; 

 підготувати аналітичні тексти та доповіді; 

 застосовувати інструменти з оцінки конфліктогенного ризику та раннього 

попередження конфліктів у різних сферах життя та на різних рівнях 

взаємодії соціальних суб’єктів; 

 визначати рівень ескалації конфлікту та можливість інтервенції в конфлікт 

та обирати її спосіб. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти після виконання 

курсової роботи студенти мають продемонструвати такі результати навчання: 

 аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та 

сучасні концепції і теорії соціології; 

 здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем українського 

суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки; 

 розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з 

урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших 

аспектів суспільного життя; 
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 застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування 

складних задач соціології та суміжних галузей знань; 

 здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в 

науковій літературі, банках даних та інших джерелах; 

 вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога 

та загальнолюдських цінностей; 

 зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію 

з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються; 

 планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології; 

 аналізувати результати, обґрунтовувати висновки 

 оцінювати динаміку актуальних соціальних конфліктів локального, 

регіонального, національного та міжнародного рівня, визначати рівень 

ескалації конфлікту та можливість інтервенції в конфлікт і обирати її спосіб; 

 застосовувати релевантні соціологічні теорії конфліктів, миротворчості та 

медіації, а також результати соціологічних досліджень для вирішення 

сучасних соціальних проблем та конфліктів; використовувати способи 

врегулювання конфліктів та процедури медіації у соціально-політичній 

сфері; 

 роз’яснити сторонам суть, принципи та правила, можливості та наслідки 

медіації, ролі та межі відповідальності учасників процедури; 

 підготувати проєктну пропозицію (зокрема, дослідницького проєкту) з 

метою отримання фінансування. 

 

 

 

 

 



Курсова робота з соціології конфліктів та війн у контексті трансформацій та 
модернізацій 
 

4 

 

 

Система оцінювання 

№ з/п Контрольний захід оцінювання % Ваговий бал 

1. Курсова робота 50 50 

2. Захист курсової роботи 50 50 

 Разом 100 100 

 

Максимальне значення рейтингу з курсової роботи становить 100 балів; якість 

курсової роботи – 50 балів, якість захисту – 50 балів.  

Якість курсової роботи оцінюється: 

48<50 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить грамотно 

викладену теоретичну базу, глибокий аналіз досліджуваної теми, критичний 

розгляд джерел та літератури, характеризується логічним, послідовним 

викладенням матеріалу з відповідними обґрунтуваннями висновками, виконана 

з дотриманням основних вимог Державного стандарту України.  

43<48 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить достатньо 

докладний аналіз та критичний розгляд наукових джерел з досліджуваної теми, 

характеризується послідовним викладанням матеріалу з відповідними, однак не 

завжди обґрунтованими висновками, виконана з дотриманням основних вимог 

Державного стандарту України.  

38<43 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить посилання на 

джерела, послідовне викладення матеріалу з висновками, однак не завжди 

обґрунтованими, виконана здебільше відповідно до вимог Державного 

стандарту України.  

33<38 балів, якщо дослідження проблеми, передбачено темою роботи, 

зводиться до констатації фактів, почерпнути із наукових джерел без їх 

критичного осмислення, містить поверхневий аналіз з необґрунтованими 
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висновками, характеризується непослідовним викладенням матеріалу, виконана 

з недотриманням основних вимог Державного стандарту України.  

30<33 бали, якщо робота має слабо виражений дослідницький характер, не 

містить самостійного аналізу, обґрунтованих висновків, критичного 

осмислення наукових джерел, характеризується непослідовним викладенням 

теоретичного матеріалу, виконана з недотриманням основних вимог 

Державного стандарту України.  

20<30 балів, якщо робота не має дослідницький характер, не містить 

самостійного аналізу, обґрунтованих висновків, критичного осмислення 

наукових джерел, характеризується непослідовним викладенням теоретичного 

матеріалу, виконана з порушенням основних вимог Державного стандарту 

України.  

1<20 балів, якщо робота не є самостійним дослідженням теми, виконана з 

відсутнім опрацюванням  наукових джерел,  не відповідає вимогам Державного 

стандарту України. Така робота повертається студенту на доопрацювання.  

Якість захисту оцінюється: 

48<50 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє глибоке знання 

питань теми, вільно оперує даними дослідження, з легкістю і переконливо 

відповідає на поставлене питання.  

43<48 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє знання питань теми, 

вільно оперує даними дослідження, без особливих труднощів і переконливо 

відповідає на поставлене питання.  

38<43 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє знання питань теми, 

вільно оперує даними дослідження, без особливих труднощів, однак не 

переконливо відповідає на поставлене питання.  



Курсова робота з соціології конфліктів та війн у контексті трансформацій та 
модернізацій 
 

6 

 

33<38 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє певні знання питань 

теми, оперує, однак слабо, даними дослідження, непереконливо із зусиллями 

відповідає на поставлене питання.  

30<33 балів, якщо при захисті роботи студент слабо демонструє певні знання 

питань теми, не оперує даними дослідження, відповідає непереконливо і не на 

всі поставлені питання.  

20<30 балів, якщо при захисті роботи студент не демонструє знання питань 

теми, не оперує даними дослідження, відповідає непереконливо і не на всі 

поставлені питання.  

1<20 балів, якщо при захисті роботи студент не демонструє знання питань 

теми, не оперує даними дослідження, не відповідає на поставлені питання.  

Захист курсової роботи закінчується виставленням сумарного балу з 

переведенням його в оцінку і з занесенням її до відомості.  

Переведення значення рейтингових оцінок з курсової роботи в ECTS для  

виставлення їх до Кампусу та залікової книжки здійснюється відповідно до 

табл.1. 

Таблиця 1. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Традиційна оцінка 

95 – 100 відмінно 

85 – 94 дуже добре 

75 – 84 добре 

65 – 74 задовільно 

60 – 64 достатньо 

Менш ніж 60 незадовільно 

  

Навчальні ресурси 

1. Кутуєв П.В. Конфліктологія: соціологічна перспектива. Навчальний 

посібник (гриф НТУУ «КПІ»)/ Кутуєв П.В. та ін. – К.: Вид-во ім. НПУ М.П. 

Драгоманова, 2014. -187 с. 
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2. Кутуєв П.В. Теорія соціальних змін: навчальний посібник (гриф НТУУ 

«КПІ»)/ Кутуєв П.В. та ін. – К.: Вид-во ім. НПУ М.П. Драгоманова, 2014.  

3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для 

студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання 

конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. 

Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, 

І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін; 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с. 

4. Теорія соціальних змін: сучасні соціологічні концептуалізації : навч. посіб. 

/ П.В. Кутуєв [та ін.] ; МОН України, НТУУ "КПІ", Київ : НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2014. 

5. Кіянка І.Б.  Політична конфліктологія: навчальний посібник / ; Львівський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Львів : "Новий Світ-

2000", 2020. 

6. Чарльз Тилли. Война и строительство государства как организованная 

преступность http://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-

organizovannaya-prestupnost/ 

7. Кессиди Ф. Х. «Мелосский диалог» или политика с позиции 

силы/Философия и общество. – 2007. – №2. – С. 125–127.  

8. Фишер Р., Ури У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М 1990. 

(1981).  

9. Козер Л. Функции социального конфликта = The function of social conflict 

/ пер с англ. О. Назаровой ; под общ. ред. Л.Г. Ионина, М: Идея-пресс, 2000. 

10. Коллинз Р. Четыре социологических традиции / Пер. Вадима Россмана. — 

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. — (Серия 

«Университетская библиотека Александра Погорельского»).  

11. Клаузевіц К. «Про війну» (ч.1 гл. 1-4, ч.8 гл.4-8) Москва : Воениздат, 1936. 

12. Фукидид История : Пер.с древнегреч., М. : Ладомир, АСТ, 1999. 

13. Фрейд З. Неизбежна ли война? Письмо Альберту Энштейну 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/neizb_v.php 

14. Смелзер Н. Социология : [учебное пособие для вузов] / Нейл Смелзер ; [пер. 

с англ. З.П. Вольской] ; ред. В.А. Ядов. Москва : Феникс, 1994. 

15. Гроцій Г. «Про право війни і миру» (книги 

1,2)http://grachev62.narod.ru/huig_de_groot/content.html 

16. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.  

17. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посіб. для 

студ. вищих навч. закл.  Київ : Кондор, 2014. 
 

 

 

http://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-organizovannaya-prestupnost/
http://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-organizovannaya-prestupnost/
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Політика освітнього компоненту 

 

Підготовка до написання, написання та захист роботи мають на меті 

сформувати  у студентів сучасні теоретико-методологічні уявлення про 

конфлікт та його різновиди, його історію, форми; засвоїти специфіку 

конфліктності в окремих сферах та станах війни та миру.  Ознайомитись з 

основними інструментами переговорного процесу та формування 

кооперативної поведінки на мікро-мезо-макро рівнях соціально-економічної та 

політичної системи. Самостійне розуміння й аналіз конфліктів та їх 

врегулювання яке відповідає сучасному стану соціальних наук та соціально-

політичних практик.  

Тему курсової роботи студент обирає з переліку тем, які представлено 

викладачем, а також може запропонувати власну тему, узгодивши її з 

викладачем Студент може писати курсову роботу тільки на погоджену з 

викладачем тему.  

Перелік тем 

1. Вирішення конфлікту з позиції сили (за Фукідідом «Історія Пелопонеської 

війни») 

2. Вплив природи людини на розуміння конфлікту (за Арістотелем «Політика» 

(книги 1, 4, 5) та Томасом Гоббсом «Левіафан» 

3. Суперчності у суспільстві та їх вирішення у релігійно-філософських текстах 

різних культур (Біблія, Коран, Артхашастра, Дхаммапада, “Мистецтво війни 

вчителя Суна”) 

4. Теоретичне осмислення міжнародної безпеки в трактаті Гуго Гроція «Про 

право війни і миру»  

5. Теорія війни Карла фон Клаузевіца  

6. Особливості поняття миру в підході  Іммануїла Канта. 

7. (Нео)Марксистській підхід до розуміння природи суспільних протиріч. 

8. Конфлікт як самостійний предмет досліджень Георга Зіммеля. 

9. Порівняйте розуміння конфліктів Карла Маркса та Георга Зіммеля. 
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10. Конфлікт в соціології  Еміля Дюркгейма. 

11. Функції соціального конфлікту за Льюїсом Козером. 

12. Психоаналітичний (фрейдиський) підхід до роботи з конфліктами.  

13. Функціональний підхід в аналізі конфліктів (за роботою Роберта Мертона 

«Явні і латентні функції»). 

14. Ральф Дарендорф про соціальний конфлікт.  

15. Теорія ігор у вивченні конфліктів (за роботою Томаса Шеллінга «Стратегія 

конфлікту»). 

16. Історичний підхід Чарльза Тіллі Тіллі у вивченні причин воєн. 

17. Ненасильсво, як практика вирішення конфліктів. 

18. Вчення квакерів та практики переговорів та медіації.  

19. Мир та його варіації (за Й. Галтунгом) 

20. Типологія держав, що сприяють розвитку, та їх роль у соціальних 

конфліктах. 

21. Конфліктний досвід постання Японії у контексті теорії соціальних змін. 

22. Динаміка Східної Азії: основні тенденції соціальних змін. 

23. Держава, що сприяє розвитку, в Україні та конфліктні тенденції соціальних 

змін. 

24. Залежність та розвиток недорозвитку в контексті глобальних конфліктів та 

соціальних змін. 

25. Залежність та розвиток недорозвитку в контексті постленінських соціальних 

конфліктів. 

26. Соціальні зміни та конфлікти в рамках світ-системного аналізу. 

27. Соціальні зміни та конфлікти в контексті світ-системної візії походження 

капіталізму. 

28. Соціальні зміни та конфлікти в рамках дослідницької програми світової 

системи. 

29. Соціальні зміни та конфлікти з позиції державоцентристського підходу. 

30. Держава, що сприяє розвитку, як агент соціальних змін. 
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31. Теоретизування про соціальні зміни та конфлікти в контексті дослідницької 

програми держави, що сприяє розвитку. 

32. Типи політичного режиму, політичні конфлікти та політика модернізації. 

33. Ідеологія неолібералізму як програма розвитку та соціальних змін: 

конфлікти та суперечності. 

34. Неолібералізм як фактор та вислід соціальних змін та конфліктів. 

35. Девелопменталізм та неолібералізм: конфлікт та взаємодія. 

36. Соціальні зміни в контексті конфліктів постленінізму. 

37. Концептуалізація соціальних змін в контексті «світової системи» 

А.Г.Франка. 

38. Інтелектуальні витоки дослідницької програми світової системи та її візії 

соціальних змін. 

39. Стадія консолідації ленінізму та її конфлікти. 

40. Соціальні зміни в країнах Сходу і Заходу у контексті дослідницької 

програми світової системи. 

41. Піднесення Заходу та його імплікації для соціальних змін та глобальних 

конфліктів.  

42. Чинники переваги Сходу над Заходом у XV-XVIII ст.: пояснення 

А.Г.Франка. 

43. Соціальні зміни в контексті світ-системного аналізу та світової системи: 

порівняльний аналіз. 

44. Соціальні зміни та конфлікти доби пізнього ленінізму: від інтеграції до 

неотрадиціоналізму. 

45. Політичний розвиток, політичний занепад та конфлікти: версія 

С.Гантінгтона. 

46. Ленінський феномен: політичний режим, його конфлікти та соціальні зміни. 

 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються 

студентам на першому занятті. 
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Титульний аркуш курсової роботи повинен мати такий зміст: назва 

університету; назва факультету; назва кафедри; реєстраційний номер, назва 

навчальної дисципліни; тема курсової роботи; прізвище та ім’я студента, курс, 

номер академічної групи, науковий керівник, рік. 

За титульним аркушем слідує детальний план курсової роботи, в якому 

треба виділити вступ, 3 розділи основного змісту, їх підрозділи, висновок, 

список використаної літератури. У плані праворуч позначаються номери 

сторінок початку кожного питання. Кожен розділ починається з нової сторінки. 

Обсяг курсової роботи в залежності від обраної теми може варіюватися 

від 25 до 30 сторінок основного тексту (за узгодженням з викладачем). Обсяг 

курсової роботи визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно 

розкрити тему: показати значення питання, що розглядається, оцінити, як воно 

висвітлюється в спеціальній літературі та розв’язується на практиці, зробити 

висновки та обґрунтувати власні пропозиції.  

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, 

факти, теорії, думки вчених, цитати повинні мати посилання у вигляді [2, с.54] 

(перша цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи 

списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у цьому джерелі). Бажано 

використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаної 

літератури (не менше 20 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. 

Якщо інформація взята з мережі інтернет, потрібно, як і для звичайної 

літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в 

інтернет. 

Курсова робота оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й 

глибини розкриття теми; наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо); 

кількості використаних джерел і чіткості посилань на них; відображення 

практичних матеріалів та статистичних даних; оформлення; обґрунтування 

власної думки студента з цього питання у вигляді висновку.  
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Граничний термін подання курсової роботи на перевірку: за 10 днів до початку 

залікової сесії.  

Курсова робота перевіряється на плагіат. У разі виявлення академічної не 

доброчесності, робота анулюється і не перевіряється. 

 

 

Графік виконання курсової роботи 

Тиждень 

семестру 
Назва етапу роботи 

Навчальний час 

(год) 

СРС 

2 Отримання теми та завдання 0 

3-5 Підбор та вивчення літератури 7 

6-9 Виконання розділу 1 7 

10-13 Виконання розділу 2 8 

14-15 Виконання розділу 3 8 

16 Подання КР на перевірку 0 

17 Захист КР 0 

 

Курсова робота крім друкованої версії має містити електронну, в якій 

наводиться текст роботи, а також надаються всі файли з даними та 

результатами їх оброблення, презентація для захисту. 

Структура презентації на захист 

Слайд 1 – назва теми, прізвище та  ім’я студента 

Слайд 2 – обґрунтування актуальності теми 

Слайд 3 – мета, об’єкт, предмет 

Слайд 4 – завдання 

Слайд 5 – структура роботи (факультативно) 
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Слайд 6-10 – результати виконання завдань 

Слайд 11 – висновки 

Слайд 12 – Дякую за увагу! 

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується 

процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із 

наперед визначеними процедурами. Для оскарження контрольних заходів 

студент має подати заяву, у якій має бути вказана причина оскарження, 

наведені факти упередженості викладача. Викладач повинен обговорити дану 

заяву зі студентом особисто на консультації. В разі відсутності порозуміння 

щодо результату контрольного заходу, формується комісія з викладачів 

кафедри, яка оцінює процедуру проведення контрольного заходу та претензії 

студента. Комісія може вирішити провести контрольний захід повторно, або 

відхилити заяву. Рішення комісії є остаточним та оскарженню не підлягає. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу 

честі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу 

честі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code.  

 


