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ОПИС СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ 

1. Загальна інформація 

Назва сертифікатної 
програми 

Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 054 Соціологія 

Освітня програма Врегулювання конфліктів та медіація 

Факультет / Інститут Факультет соціології і права 

Кафедра Соціології 

Обсяг сертифікатної 
програми 

16 кредитів ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Документ про опанування 
сертифікатної програми 

Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Термін дії сертифікатної 
програми 

Безстроково 

Інтернет- адреса постійного 
розміщення сертифікатної 
програми 

 

2. Мета сертифікатної програми 

 Мета програми полягає у поглибленому вивченні сучасних концепцій, методології та методик 
врегулювання соціально-політичних конфліктів, підготовці висококваліфікованих фахівців, що 
працюють в галузі соціології та конфліктного менеджменту, спроможних успішно конкурувати на 
ринку праці в контексті конфліктних викликів модерного суспільства.  

 

3. Особливості участі слухачів Сертифікатної програми 

Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання, а також зовнішніх 
слухачів. 

Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Зовнішні слухачі можуть записатися на 
програму протягом навчального року. 

Передумовами опанування сертифікатної програми є наявність базових знань з соціально-
гуманітарних дисциплін, здобутих як у формальній, так і неформальній освіті. 

4. Компетентності та очікувані результати навчання 

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньо-професійної 
програми «Врегулювання конфліктів та медіація», для задоволення освітніх потреб здобувачів – 
формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. 

Сертифікатна програма передбачає підвищення рівня сформованості спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю 054 Соціологія, посилення професійної підготовки за освітньо-
професійною програмою. 

Сертифікатна програма спрямована на засвоєння слухачами особливостей сучасних концепцій 
соціально-політичних конфліктів, шляхів та методів їх врегулювання. Вона наповнена унікальним 
контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, 
що дозволяє отримати додаткові знання та навички, розширити коло кар’єрних можливостей в сфері 
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соціологічних досліджень конфліктів, конфліктології, політичної аналітики, конфліктного 
менеджменту, миробудівництва.  

 

Компетентності К1. Здатність застосовувати сучасні концепції (з опертям на 
історичну макросоціологію) та інші релевантні дослідницькі 
програми для створення ефективних методик врегулювання 
конфліктів в соціально-політичній сфері. 
К2. Здатність використовувати сучасні методи для дослідження та 
врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері. 
К3. Здатність запроваджувати методики врегулювання конфліктів 
в соціально-політичній сфері, враховуючи їх багатовимірний 
характер 
К4. Здатність висувати рекомендації щодо подолання наслідків 
соціально-політичних конфліктів. 
К5. Здатність розуміти та використовувати методологію та методи 
соціологічних досліджень та інших релевантних дисциплін у 
контексті врегулювання конфліктів 
К6. Здатність володіти навичками концептуального /та 
методологічного забезпечення діяльності державних та 
недержавних організацій з врегулювання конфліктів та 
миробудівництва. 

Очікувані результати навчання РН1. Уміти застосовувати сучасні концепції (з опертям на історичну 
макросоціологію) та інші релевантні дослідницькі програми для 
створення ефективних методик врегулювання конфліктів в 
соціально-політичній сфері. 
РН2. Використовувати сучасні методи для дослідження та 
врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері. 
РН3. Уміти запроваджувати методики врегулювання конфліктів в 
соціально-політичній сфері, враховуючи їх багатовимірний 
характер. 
РН4. Уміти висувати рекомендації щодо подолання наслідків 
соціально-політичних конфліктів. 
РН5. Вміння розуміти та використовувати методологію та методи 
соціологічних досліджень та інших релевантних дисциплін у 
контексті врегулювання конфліктів 
РН6. Володіти навичками концептуального /та методологічного 
забезпечення діяльності державних та недержавних організацій з 
врегулювання конфліктів та миробудівництва. 

5. Перелік освітніх компонентів 

Освітні компоненти сертифікатної програми 
Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Семестр 
вивчення 

Соціально-політичний конфлікт в сучасному науковому 
дискурсі: історія і теорія 

4 екзамен 1 

Гендерний вимір соціальних конфліктів: теорії і практики 4 залік 1 

Peace and Conflict Theories 4 залік 2 

Соціологія війни та внутрішньо переміщених осіб 4 залік 2 

Загальний обсяг кредитів ЄКТС 16   

6. Викладання та оцінювання 
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Викладання та навчання Лекції та семінарські заняття 

Оцінювання Види контролю результатів навчання: поточний, календарний, 
семестровий. 

● Контроль проводиться згідно з Положенням про поточний, 
календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ 
ім. Ігоря Сікорського 
Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговими 
системами, визначеними у силабусах навчальних дисциплін. 

● Рейтингові системи оцінювання складені згідно з вимогами 
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського 

 

7. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Викладачі, що забезпечують викладання освітніх компонентів 
сертифікатної програми, є відомими фахівцями в сфері соціології, 
політичної науки, гендерних студій. Викладачі програми 
використовують сучасні наукові розробки з врегулювання 
соціально-політичних конфліктів, співпрацюють з провідними 
експертно-аналітичними центрами з даної проблематики, 
взаємодіють з професійними спільнотами та проводять відповідні 
дослідження.  

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Кафедра соціології має навчальні мультимедійні лабораторії, 
оснащені 32-ма сучасними комп’ютерами з використанням 
сучасного спеціалізованого програмного забезпечення: середовище 
R, оболонка R Studio, статистичний PSPP, Tableau Public 

Інформаційне та навчально-
методичне забезпечення 

Дисципліни забезпечуються навчальними посібниками, 
монографіями новітніми науковими публікаціями  викладачів, що 
забезпечують викладання дисциплін. Окремі освітні компоненти 
представлені відео лекціями та відображені в Google Classroom і 
Moodle. 

 
 
  

http://osvita.kpi.ua/node/32
http://osvita.kpi.ua/node/32
http://osvita.kpi.ua/node/32
http://osvita.kpi.ua/node/37
http://osvita.kpi.ua/node/37
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ОПИСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

Соціально-політичний конфлікт в сучасному науковому дискурсі: історія і 

теорія 

Курс, семестр 1 курс, осінній семестр 

Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин) 

Мова викладання Українська 

Кафедра Соціології 

Викладачі, які забезпечують 
викладання дисципліни 

Д.соц.н., проф.., зав. кафедри Федорченко-Кутуєв Павло 
Володимирович; 
К.політ.н., ст.. викладач Якубін Олексій Леонідович 

Вимоги до початку вивчення 
(міждисциплінарні зв’язки) 

Базові знання з соціально-гуманітарних дисциплін 

Що буде вивчатися Перелік тем: 
1. Соціально-політичні конфлікти: історія і сучасність. 
2. Структурні та ідеативні чинники соціально-політичних 

конфліктів. 
3. Основні концептуальні підходи до пояснення /інтерпретації 

соціально-політичних конфліктів. 
4. Інституційні засади врегулювання соціально-політичних 

конфліктів. 
5. Аналіз соціально-політичних конфліктів у різних модерних 

суспільствах. 
6. Міжнародний досвід та практики врегулювання соціально-

політичних конфліктів. 
7. Case studies соціально-політичних конфліктів: расові 

конфлікти (на прикладі США).  
8. Case studies соціально-політичних конфліктів: релігійні 

конфлікти (на прикладі Північної Ірландії). 
9. Case studies соціально-політичних конфліктів: етнополітичні 

конфлікти (на прикладі Гватемали). 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Отримані знання та вміння дозволяють аналізувати соціально-
політичні конфлікти з опертям на здобутки соціології війн, 
модернізацій та трансформацій в сучасному суспільстві.  

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

● застосовувати знання  історичної соціології у вивченні 
сучасних конфліктів 

● знати принципи, на яких базується міжнародний досвід 
врегулювання соціально-політичних конфліктів  

● аналізувати сучасні кейси з врегулювання конфліктів 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Застосовувати сучасні концепції (з опертям на історичну 
макросоціологію) та інші релевантні дослідницькі програми для 
створення ефективних методик врегулювання конфліктів в 
соціально-політичній сфері 

Заняття Лекції, семінарські 

Інформаційне забезпечення Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальні 
посібники, монографії 

Індивідуальні семестрові 
завдання 

Немає 

Поточний контроль Відповіді на семінарських заняттях 

Семестровий контроль Екзамен 
(усний екзамен) 
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Гендерний вимір соціальних конфліктів: теорії і практики 

Курс, семестр 1 курс, осінній семестр 

Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин) 

Мова викладання Українська 

Кафедра Соціології 

Викладачі, які забезпечують 
викладання дисципліни 

К.філос.н., доцент Коломієць Тетяна Володимирівна 

Вимоги до початку вивчення 
(міждисциплінарні зв’язки) 

Базові знання з соціально-гуманітарних дисциплін. 

Що буде вивчатися Основною метою навчальної дисципліни “Гендерні вимір 
соціальних конфліктів: теорії і практики” є формування у слухачів 
знань про природу, сутність та властивості гендерних конфліктів, 
механізми їх діагностування, інструменти  врегулювання гендерних 
конфліктів. 
Перелік тем: 

1. Поняття та сутність гендерних конфліктів. 
2. Фемінізм і проблематизація гендерних конфліктів. 
3. Гендерна соціалізація особистості: детермінанти гендерних 

конфліктів. 
4. Маскулінність як причина і наслідок гендерних конфліктів. 
5. Суспільний гендерний рух як метод вирішення соціально-

політичних конфліктів. 
6. Особливості гендерних конфліктів у сім'ї. 
7. Роль медіації у врегулюванні гендерних конфліктів. 
8. Професійні компетентності медіатора. 
9.  Моделі і техніки сімейної медіації. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Отримані знання та вміння дозволяють аналізувати гендерні 
конфлікти, що постають як конфлікти гендерних ролей та 
суперечності між експектаціями та реальністю в їх реалізації. 
Врахування гендерного виміру соціально-політичних конфліктів є 
важливою складовою врегулювання конфліктів. Проходження курсу 
дасть можливість визначати, діагностувати та регулювати гендерні  
конфлікти за допомогою одного з найдієвіших інструментів – 
медіації. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

застосовувати соціально-наукові  знання для концептуалізації та 
розробки дієвих підходів врегулювання конфліктів, які мають 
соціальні та / або політичні витоки та відбуваються на різних рівнях 
соціальної системи; 
знати принципи діагностування та аналізу гендерних вимірів 
суспільно-політичних конфліктів; 
виконувати задачі, симуляційні вправи з медіації спрямовані на 
формування компетентностей з врегулювання гендерних 
конфліктів. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Набуті знання, вміння і компетентності дозволять: 
● здійснювати критичний аналіз причин виникнення 

гендерних конфліктів та способів їх врегулювання; 
● знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел стосовно проблематики гендерних конфліктів; 
● знати базові основи проведення процедури сімейної 

медіації; 



8 

● працювати з картою конфлікту; 
● з'ясовувати позиції та інтереси учасників конфлікту 

Заняття Лекції та семінарські 

Інформаційне забезпечення Навчальна та робоча програми дисципліни (силабуси), РСО, 
навчальні посібники, монографії. 

Індивідуальні семестрові 
завдання 

Академічне есе 

Поточний контроль Модульна контрольна робота, відповіді на семінарських заняттях 

Семестровий контроль Залік 

 

Peace and Conflict Theories 

Course, semester 1st year, spring semester 

Scope 4 ECTS credits (120 hours) 

Мова викладання English 

Department Sociology Department 

Lecturers who provide 
teaching of the discipline 

Andrii Bahinskyi, PhD, associate professor 

Requirements for starting 
studies (interdisciplinary 
connections) 

Basic knowledge of social and humanitarian disciplines 

What will be studied The main purpose of the discipline: the formation of students' 
understanding of the essence of modern theories of conflict and peace, 
ways of conflict resolution, based on the latest sociological research. 
By mastering the content of the discipline, students will have the 
opportunity to analyze modern theories of conflict and peace, ways of 
resolving conflict, based on the latest sociological research. The teacher 
will provide a comprehensive overview of the many types of 
contemporary conflicts and characterize the social causes of their 
occurrence. The classes will reveal the features of the latest forms of 
peacekeeping. The teacher will demonstrate the role of mediation and 
negotiation in the settlement and transformation of the conflict. 
Theoretical approaches to conflict management and peacebuilding 
measures will be considered. 
 

Why is it interesting/should be 
studied? 

By mastering the content of the discipline, students will have the 
opportunity to analyze modern theories of conflict and peace, ways of 
resolving conflict, based on the latest sociological research. 

What you can learn (learning 
outcomes) 

● to apply knowledge about modern socio-political conflicts in 
the context of their analysis 

● to know the principles of UN peacekeeping activities. 
● to determine the level of escalation of the conflict and the 

possibility of intervention in the conflict and choose its method. 
 

How to use acquired 
knowledge and skills 
(competencies) 

Students will be able to evaluate regional and ethnic conflicts in 
dynamics, possess the skills of conceptual and methodological support 
for the activities of state and non-state organizations for conflict 
resolution and peacebuilding. 

Classes Lectures,  practical classes 

Information support Textbooks, study guides, video lectures, Moodle course 

Individual semester tasks - 

Current control Modular control work, answers to practical classes. 
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Semester control Test 

 

Соціологія війни та внутрішньо переміщених осіб 

Курс, семестр 1 курс, весняний семестр 

Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин) 

Мова викладання Українська 

Кафедра Соціології 

Викладачі, які забезпечують 
викладання дисципліни 

К.соц.н., доцент Єнін Максим Наімович 

Вимоги до початку вивчення 
(міждисциплінарні зв’язки) 

Базові знання з соціально-гуманітарних дисциплін 

Що буде вивчатися Основною метою навчальної дисципліни «Примусова міграція» є 
формування у слухачів знань про теорії, причини, динаміку 
сучасних міграцій, особливості регуляції міграційних процесів, 
політико-управлінські підходи щодо інтеграції мігрантів та 
внутрішньо-переміщених осіб в соціальних спільнотах. 
Перелік тем: 

1. Соціологічні теорії міграції. 
2. Сучасні міграційні тенденції у світі. 
3. Міграційні тенденції в Україні. 
4. Вимушена міграція як об’єкт соціологічного аналізу. 

Внутрішньо-переміщені особи в соціальній структурі 
українського суспільства. 

5. Адаптація та інтеграція внутрішньо-переміщених осіб.  
6. Фактори і бар’єри соціальної адаптації вимушених мігрантів. 
7. Міграційна політика в Україні та світі. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Отримані знання та вміння дозволяють працювати зі статистичними 
даними щодо проблем, пов’язаних з міграційними процесами, 
порівнювати основні теорії міграції, виявляти тенденції міграційних 
процесів, використовувати отримані знання і навички у професійній 
діяльності. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

● застосовувати знання у виробленні управлінських підходів 
щодо роботи з вимушеними мігрантами; 

● знати принципи та напрями міграційної політики (зокрема, 
ЄС та України); 

● виконувати задачі по вдосконаленню інструментів політики 
щодо вимушених мігрантів.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Набуті знання та уміння можуть бути корисними у роботі в органах 
державної влади, міжнародних дослідницьких та благодійних 
організаціях, об’єктом роботи яких є мігранти та ВПО та біженці як 
їх особлива категорія. 

Заняття Лекції, семінарські  

Інформаційне забезпечення Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальні 
посібники, монографії, статті, звіти національної системи 
моніторингу ситуації з внутрішньо-переміщеними особами 

Індивідуальні семестрові 
завдання 

- 

Поточний контроль Модульна контрольна робота, відповіді на семінарських заняттях. 

Семестровий контроль Залік  
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