Дисципліна

Вибіркова дисципліна 4.1 «Безпека
особи»
бакалавр
251 Державна безпека

Рівень BO
Назва спеціальності/освітньопрофесійної програми
Форма навчання
Курс, семестр, протяжність
Семестровий контроль
Обсяг годин (всього: з них
лекції/практичні)
Мова викладання

денна
2 курс, 4 семестр, протягом семестру
залік
Всього 150 годин: з них лекції-26,
практичні 28 години
українська

Кафедра, яка забезпечує викладання
Автор дисципліни

Кафедра державної безпеки
Майко Тетяна Степанівна кандидат
політичних наук, старший викладач
Короткий опис

Вимоги до початку вивчення
Що буде вивчатися
Чому це цікаво/треба вивчати

Чому можна навчитися (результати
навчання)

Базові знання з безпекознавства
Курс висвітлює проблему безпеки особи в
сучасному світі
Курс показує нові підходи у баченні
безпеки, а саме переміщення фокусу з
держави на людину як центральний
об’єкт безпеки.
 орієнтуватися у походженні та характері
загроз безпеці особи;
 розуміти взаємодію інтересів держави і
населення;
 набуття практичних навичок аналізу
сильних сторін та «вузьких місць»
міжнародної та державної політики
щодо безпеки людини.
 самостійно
аналізувати
стан
забезпечення безпеки особи в Україні і
регіонах світу.
 формулювати власні авторські висновки,
пропозиції та рекомендації забезпечення
життєво важливих інтересів особи
 виробляти альтернативні рекомендації
щодо здійснення ефективної політики
стосовно ліквідації загроз безпеці особи,
громадянського миру і запобігання
проявам екстремізму, формування та
вдосконалення
політико-правових,
соціально-економічних
і
духовнокультурних 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.
 Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня.
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 формувати та вдосконалювати
організаційні
структури
та
створювати
відповідні умови для забезпечення 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»

