
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.1 

«Соціокультурна безпека» 

Рівень BO бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

251 Державна безпека 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Всього 150 годин: з них лекції-26, 

практичні 28 години 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Майко Тетяна Степанівна кандидат 

політичних наук, старший викладач 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з безпекознавства та 

основ громадянського суспільства. 

Що буде вивчатися Курс висвітлює проблему 

соціокультурної безпеки в сучасному 

світі через сукупність духовно-

ідеологічних, етичних та культурних 

умов життєдіяльності людей, а саме:  

 Вплив глобалізації на національний 

культурний простір народів 

 Протистояння етнокультур масовій 

культурі 

 Культурна експансія як загроза 

соціальній стабільності 

 Релігійна політика держави та 

етноконфесійні відносини 

 Мовна політика 

 Національна самоідентифікація 

 Вплив виховання в сім'ї і 

суспільстві, сімейні традиції, 

родинні зв'язки, товариські 

стосунки, вплив місцевої влади, 

найближчого оточення тощо. 

Чому це цікаво/треба вивчати Курс показує вплив соціокультурних 

чинників на безпеку особистості і 

суспільства, дозволяє зрозуміти баланс 

між відповідальністю і свободою, 

безпекою та насильством, невіглаством 

і культурою, етнічною та расовою 



дискримінацією та толерантністю. 

Вчить застосовувати ефективні заходи 

для збереження цілісності суспільства, 

його безпеки та здатності до 

саморозвитку. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 
 орієнтуватися у походженні та 

характері загроз соціокультурній 

безпеці; 

 формулювати власні авторські 

висновки, пропозиції та рекомендації 

щодо забезпечення соціокультурної 

безпеки;  

 прогнозувати і вживати  заходи для  

профілактики соціальної напруги; 

 виробляти альтернативні рекомендації 

щодо здійснення ефективних заходів 

стосовно ліквідації загроз безпеці 

особи, громадянського миру і 

запобігання проявам екстремізму, 

формування та вдосконалення 

політико-правових, соціально-

економічних і духовно-культурних 

засад етнонаціональної та 

міжконфесійної стабільності 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності (ЗК)  

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети  

 Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Фахові компетентності (ФК) 



 Здатність виявляти внутрішні та зовнішні 

загрози, умови, джерела походження та 

граничні показники (індикатори безпеки) 

економічної, екологічної, військової, цивільної 

безпеки. 

 Здатність моніторити розвиток загроз, 

оцінювати їх можливі наслідки, давати 

експертизу рішень,   що приймається з точки 

зору безпеки. 

 Здатність кваліфіковано давати рекомендації 

керівникам підрозділів відділів, установ та 

органів з питань, пов’язаних з проблемами 

забезпечення безпеки. 

 Здатність застосовувати правові засади 

функціонування держави і основи 

законодавства України, що стосуються 

повноважень держави, прав людини для 

забезпечення національної безпеки України, 

безпеки державного кордону, збройної 

боротьби та захисту демократичних цінностей.   

 Здатність формулювати систему цінностей, 

діяти соціально відповідально, неупереджено, 

як представник держави, керуючись нормами 

законодавства.  

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті факультету 

(інституту) 

 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

