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Мета курсу
Основною метою курсу є формування у аспірантів уявлення про закономірності виникнення, перебігу та
врегулювання геосистемних конфліктів.
Основні результати навчання та компетентності:
Загальнопрофесійні − щодо базових уявлень про основи натурфілософії та антропофілософії, що
сприятиме культурному розвитку особистості та розумінню причиново-наслідкових зв’язків в розвитку
природи та людської цивілізації.
Спеціальнопрофесійні − щодо виявлення конфлікту у взаємодії природно- та суспільно-територіальних
систем; визначення об’єкта і предмета конфлікту; визначення сторін і типу конфлікту; добору адекватних
способів розв’язання конфлікту і попередження конфліктних ситуацій.
Науково-дослідницькі − з безконфліктної соціальної взаємодії; з самостійного пошуку, збору та обробітку
інформації; зі здатності до усної та письмової комунікації науковим стилем; з формування елементів
критичного наукового мислення та наукового світогляду.
Передумови до вивчення: «Методологія і організація наукової роботи», «Основи збалансованого
розвитку регіонів», «Територіальна (просторова) організація суспільства в Україні».
Методи навчання: навчальна лекція, метод проблемного викладу, лабораторна робота, робота з картою,
навчальна дискусія, частково-пошуковий метод.

Структурно-логічна побудова курсу:
Теми лекцій

Теми семінарів

Самостійна робота

Оцінювання

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОКОНФЛІКТОЛОГІЇ
Лекція 1. Геоконфліктологія як
міждисциплінарна наукова галузь

Семінар 1. Теоретичні і методичні
основи геоконфліктології

Лекція 2. Мікросередовище конфлікту

Семінар 2. Сторони, об’єкт і предмет
конфлікту в геопросторі

Лекція 3. Макросередовище конфлікту

Семінар 3. Ресурси і учасники
макросередовища конфлікту
Семінар 4. Конфліктна ситуація.
Конфліктогенні суперечності
розвитку географічної оболонки

Лекція 4. Конфліктогени і
передконфліктна стадія
Лекція 5. Конфлікт і постконфліктна
стадія

Історія зародження і
Тест № 1
становлення
МКР № 1
геоконфліктології
Структурно-функціональний
аналіз конфліктів
територіальних систем

Семінар 5. Ескалація і деескалація
геосистемних конфліктів

Модуль 2. КОНФЛІКТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПИТОМІ РИСИ І ВИРІШЕННЯ
Лекція 6. Класифікації конфліктів
територіальних систем
Лекція 7. Типології конфліктів
територіальних систем
Лекція 8. Вирішення і управління
конфліктами територіальних систем
Лекція 9. Способи розв'язання
геосистемних конфліктів
Лекція 10. Конфліктогенність
геосистем

Семінар 6. Дедуктивний спосіб
систематизації геосистемних
конфліктів
Семінар 7. Індуктивний спосіб
систематизації геосистемних
конфліктів
Семінар 8. Способи інтенсифікації
конструктивних наслідків конфліктної
взаємодії геосистем
Семінар 9. Метод ретроспективного
аналізу конфліктності геосистем
Семінар 10. Метод оцінювання ризиків
виникнення конфліктів в геосистемах

Геосистемний конфліктменеджмент

Тест № 2
МКР № 2

Оцінювання:
Оцінювання ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання, яка передбачає:
1. Тестування (max 5-7 балів за кожне тестування) – на лабораторному/практичному занятті після
завершення теми на лекційному.
2. Модульна контрольна робота (max 10 балів) – виконується на лабораторному/практичному
занятті.
3. Реферат – max 10 балів.
4. Вирішення практичних завдань, ситуаційних вправ, кейсів тощо у аудиторії (max 2-5 балів за
кожне завдання в межах одного заняття).
Політика навчальної дисципліни
- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і приймаються із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування
під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад,
програма Kahoot).
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодження із керівництвом факультету.

