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Результати навчання:
знати:
•  психологічну типологію соціумів;  
•  види соціоетнічних конфліктів та стадії їх розвитку;
•  шляхи поведінки в міжетнічному діалозі: від конструктивну співпраці до конфлікту;
•  шляхи подолання міжетнічних конфліктів;
•  етнопсихологічні особливості ділового спілкування.
     вміти:
прогнозувати конфліктний «потенціал» особистості щодо ескалації розходжень між сторонами взаємин;  
кваліфікувати непорозуміння людей; вчасно регулювати незгоди, конфліктні  ситуації та здійснити не репресивний менеджментський хід до погодження, знаходження компромісної засади, ресурсу перспективних діалогів; 
 застосовувати індивідуально сприятливі психологічні прийоми регулювання конфліктів у групах та колективах    
застосувати психологічні методи та техніки подолання та вирішення (вичерпування) конфліктів (типу посередництва, переговорів, картографії тощо). 
-застосовувати різні методи психологічної корекції для досягнення узгодженості між представниками сторін;
- консультувати щодо особливостей ділового спілкування із зарубіжними партнерами

Анотація  навчальної  дисципліни: 
Психологи вважають, що велику частину життя ми ведемо переговори – де б людина не була, на роботі чи відпочинку, - скрізь. Де потрібно досягти згоди, розв’язати конфлікт. У тих же випадках, коли стосунки між сторонами настільки погіршилися, що не лише міжособистісне спілкування, але й ділові контакти між ними неможливі, незамінною стає роль в ефективного менеджера третьої, незалежної сторони – фасилітатора.
Мета курсу: формувати особливості структурного, функціонального, процесуального та феноменологічного опису ефективних взаємин людських сторін; умови та механізм виникнення та розвитку різноманітних незгод чи  відчуття «комунікативного вигорання»; особливості поведінки людей різних типів у  різних форматах взаємин, особливо коли сторони представляють різні психотипи ( етнологічні, релігійні, соціальні. світоглядні,. ціннісні,…); принципи і методи управління, найбільш ефективні способи запобігання, врегулювання та вирішення конфліктів.
Завдання: сприяти аналізу конкретних  погоджувальних ситуацій і обставин, виявляти справжні інтереси сторін; пояснити можливості застосування, переваги та недоліки віднаходження нестандартних ресурсів; визначати професійно важливі чи ментально-культурні якості, необхідні для результативного медіаційного процесу; проводити діагностику реагування сторін взаємин на різні сигнатурні ознаки , прогнозувати шляхи  розв’язання принципових позицій, визначати найбільш ефективні стратегії подолання конфлікту; виявляти чинники соціальних незгод у окремому трудовому колективі, організації, розробляти конкретні рекомендації щодо управління різними видами соціально значимих обставин і подій, в яких значимими є узгоджені рішення представників різних ментальних типів.
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