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Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 7.2 

«Військово-патріотичне виховання» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

251 Державна безпека / Державна безпека  

 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, 

протяжність 
3 (6 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 
150 год, з них: лекц. – 27 год, практ. – 27 год 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Державної безпеки 

Автор дисципліни Літковець Тарас Миколайович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення дисципліни базується на знаннях з історії 

України, основ держави і права та основ громадянського 

суспільства та політичних знань 

Що буде вивчатися 

Причини і наслідки зовнішньої експансії в Україну. Роль 

державних структур у патріотичному вихованні 

населення. Загрози, які несе низький рівень військово-

патріотичного виховання населення. Створення системи 

військово-патріотичного виховання на регіональному 

рівні. Вивчення нормативно-правових актів з питань 

оборони та безпеки.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Сьогодні в умовах загрози денаціоналізації, втрати 

Україною суверенітету та потрапляння українців у сферу 

впливу ворожих держав, виникла крайня необхідність 

посилення патріотичного виховання громадян України на 

основі національних цінностей з метою утвердження 

ментальної та психологічної безпеки та основ здатності 

до опору агресорам. Військова агресія РФ оголила повну 

неготовність державних структур та частини населення до 

прямого виконання Конституційного обов’язку – захисту 

незалежності та територіальної цілісності України. Тому 

наразі існує гостра потреба в адекватному реагуванні на 

існуючі виклики та загрози зовнішньої експансії.  

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Різним механізмам та рівням залученості населення до 

військово-патріотичного виховання населення. 

Організації та методам масових заходів патріотичного 

спрямування за участі НДО та при допомозі органів 

влади та місцевого самоврядування. Створенню системи 

військово-патріотичного виховання для для молоді та 



широких верств населення. Розвитку військово-

прикладного спорту, формуванню оборонної свідомості, 

засвоєнню основ інформаційної безпеки та 

медіаграмотності, проведенню заходів змагань та 

тренувальних зборів.  

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Використовувати набуті знання в процесі військово-

патріотичного виховання українського соціуму, 

залучення молоді до цивільної та територіальної 

оборони.  У майбутній професійній діяльності в органах 

влади, органах місцевого самоврядування, навчальних 

закладах, інститутах громадянського суспільства та ЗМІ, 

в процесі організації молодіжних центрів та 

інфраструктури сфери військово-патріотичного 

виховання. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

 

Здійснити вибір 
  

«ПС-Журнал успішності-Web» 
  

 

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

