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                                                                                                                                  (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІТУ» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший, бакалаврський 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологія конфлікту як галузь соціологічного знання 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Згідно провідної парадигми сучасної соціології (У. Бека) 

наразі суспільство, зокрема і українське, розуміють соціологи як 

суспільство різноманітних ризиків, в т. ч. соціальних конфліктів, що 

виникають через міжнаціональну та іншу ворожнечу відносно 

якості життя різних соціальних груп. Оскільки конфлікт включено у 

число чотирьох основних видів соціальної взаємодії разом із 

змаганням, пристосуванням і асиміляцією, то з  точки зору 

структурного функціонального підходу, конфлікт є соціальною 

формою боротьби за існування, яка будучи усвідомленою, 

перетворюється на класову боротьбу, що призводить до зміцнення 

взаємних контактів в межах одного соціального класу, до співпраці 

і сприяє кращому пристосуванню спільноти до життєвих обставин. 

Тому метою викладання дисципліни  є надання студентам цілісного 

уявлення про теорію й практику дослідження конфліктів в 

суспільстві, попередження та врегулювання соціального конфлікту 

як різновиду соціальної взаємодії й комунікації, вироблення 

толерантного мислення та поведінки 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Набути навичок експертної роботи  стосовно діагностики, 

профілактики та регулювання соціальних проблем в контексті 

соціології конфлікту, а будуть отримані такі результати, а саме: 

формування знань про місце і роль конфліктів у житті суспільства; 

ознайомлення з соціологічними підходами до аналізу конфлікту, 

конфліктних взаємодіях, причинах і умовах, породжуючих 

конфлікт; 

засвоєння студентами знань про закономірності розвитку та 

методах попередження та розв’язання соціального конфлікту;  

ознайомлення з видами соціальних конфліктів в різних сферах 

життєдіяльності суспільства; 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Набути  

вміння оперувати  основними соціологічними поняттями та 

категоріями соціології конфлікту;  

навички пошуку інформації про стан та динаміку конфлікту в 

умовах соціокультурних змін; 

навички вільно користуватися набутими знаннями про закони й 

закономірності виникнення, протікання, затухання й припинення 

соціального конфлікту в суспільстві; 

вміння аналізувати тенденції розвитку соціальних конфліктів в 

різних сферах життєдіяльності соціуму: на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях; 

навички користуватись конструктруктивними технологіями 

врегулювання та розв’язання конфліктів у різних сферах суспільної 

діяльності; 

навички організовувати й проводити емпіричні соціологічні 

дослідження конфліктів в суспільній системі, аналізувати їх та 

готувати необхідні рекомендації відповідним органам соціального 

управління.  
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Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Предмет та методи дослідження соціології конфлікту 

Становлення і розвиток знань про природу конфлікту в соціальній 

науці 

Соціологічні теорії конфлікту 

Природа і функції соціального конфлікту 

Детермінація конфлікту 

Структурні елементи конфлікту (структурно-функціональний аналіз 

конфлікту) 

Управління конфліктом. Прогнозування та попередження 

конфліктів 

Методи розв’язання та врегулювання конфлікту 

Предмет та методи дослідження соціології конфлікту 

Конфлікти в сімейно-побутовій  сфері 

Конфлікти в організаціях 

Конфлікти в соціально-трудовій сфері 

Конфлікти в економіці. Особливості економічного аналізу 

конфліктів. 

Національні відносини та етноконфлікт 

Види занять: лекції , практичні. 

Методи навчання: семінар-дискусія,  

метод мозкового штурму, робота в діаді,  

метод конкретної ситуації 

Форми навчання: денна та заочна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні здобуття вищої освіти 
Пореквізити Знання з теорії соціальних інститутів можуть бути використані під 

час проходження переддипломної практики та написання 

магістерської роботи 
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Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Козаков В. Сучасна соціологія конфлікту: образ соціальної 

реальності // Соціологічна теорія: традиції та сучасність : 

Навчальний посібник / За ред. А. Ручки. – К.: 2007.  

2. Конфліктологія : Навч. посіб. / М. Герасіна,, П. Требін та ін. 

— Х. : право, 2012. — 128 с.  

3. Конфліктологія: Навчальний посiбник / Л.I. Скiбiцька . - К.: 

Центр навчальної літератури, 2007. - 384 с. 

4. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/284906/ 

5. Орлянський В.С. Конфліктологія: Навч. посібник для студ. 

вищих навч. закладів / В. С. Орлянський; Запорізький нац. 

техн. ун-т. – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2007. – 159 с. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.studmed.ru/orlyanskiy-vs-

konflktologya_4be4a6f94ac.html 

Репозитарій НАУ: 

1. Сідоркіна О. М. Особливості кризових взаємодій у сучасному 

соціальному просторі / О. М. Сідоркіна // Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. 

Культурологія. - 2015. - № 1. - С. 71-74. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28532. 

2. Фоменко А.М. Філософське осмислення проблеми тероризму 

// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: 

Філософія. Культурологія: Збірник праць. – Вип.1(21)ю –К.: 

НАУ, 2015. - 152 с. (78-82). 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31518. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та 

політології 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф. залік 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101  

Тел.:  09669108655  

E-mail: nikolaenkovl@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/159579/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/159579/source:default
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28532
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31518
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101
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Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Лінк на клас Classroom: nax2hzh 

 


