
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета дисципліни – в світлі проблемного підходу ознайомити аспірантів/ад’юнктів 

із сутнісними характеристиками і основними різновидами суспільно-політичного 

екстремізму, виявленого вибірково в найбільш значимих подіях історії й сьогодення. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності): 

Аспірант/ад’юнкт повинен знати: сутність основних теорій політичного 

екстремізму і сепаратизму; основні форми сучасного політичного екстремізму і 

сепаратизму; терор як форму політичного насилля; концептуальні аспекти анархізму; 

особливості політичного тероризму та етнополітичного екстремізму; феномен 

релігійного екстремізму та радикального фемінізму; основні тенденції розвитку 

сучасного політичного екстремізму та сепаратизму. 

Аспірант/ад’юнкт повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, 

дослідницькій та викладацькій діяльності знання щодо сучасних тенденцій та 

механізмів реалізації політичного екстремізму і сепаратизму. 

Аспірант/ад’юнкт повинен володіти навичками аналізу суспільно-політичної 

обстановки. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна "Політичний екстремізм і сепаратизм" забезпечує 

особистісний і професійний розвиток аспіранта/ад’юнкта та спрямована на 

формування ефективного викладача вищої школи, здатного до аналізу, синтезу і 

узагальнення з проблематики політичного екстремізму і сепаратизму. Особлива увага 

приділяється виявленню суті загроз українському суспільству і державі та розумінню 

основних тенденцій сучасних протестних настроїв. 
 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у  

розумінні сутності, специфічних рис, властивостей та критеріїв нового 

наукового знання;  

розумінні основних теоретичних підходів до міжнародної безпеки, головних 

парадигм теорії міжнародних конфліктів, техніки та підходів до управління 

міжнародними конфліктами; 

розумінні основних закономірностей розвитку постбіполярної міжнародної 

системи, сутності кризи глобального лідерства і переміщення центрів впливу на 

периферію міжнародних відносин, провідних трендів світового економічного і 

політичного розвитку, масштабів і наслідків міграційних процесів та зіткнень на 

етноконфесійному підґрунті, особливостей регіонального розвитку, старих і нових 

механізми глобального управління;  

вмінні творчо використовувати теоретичні положення міжнародно-політичної 

науки у навчальній, дослідницькій та викладацькій діяльності, зокрема збирати, 

узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію і давати оцінку міжнародно-

політичним подіям, здійснювати системне бачення міжнародних відносин на 

глобальному та регіональному рівнях; здійснювати ретроспективний та 

прогностичний аналіз в міжнародних відносинах; виявляти інтереси різних акторів 

світової політики та  аналізувати їх діяльність на світовій арені, моделювати ситуації 

у міжнародних відносинах, структурувати проблему і виокремлювати основоположні 

фактори при аналізі конфліктних ситуацій в різних галузях міжнародного життя; 

вміти викласти проблему і підходи до її рішення в різних видах документів а також 

представляти їх у доповідях і науково-практичних дискусіях;    

вмінні аргументовано будувати власну позицію, застосовувати методи 

дослідження сучасної теоретичної конфліктології, працювати із першоджерелами. 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 

Ф
о
р

м
и

 (
т
а
/а

б
о
 м

ет
о
д

и
 

і 
т
ех

н
о
л

о
г
ії

) 

в
и

к
л

а
д

а
н

н
я

 і
 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

М
ет

о
д

и
 о

ц
ін

ю
в

а
н

н
я

 

т
а
 п

о
р

о
г
о
в

и
й

 

к
р

и
т
ер

ій
 о

ц
ін

ю
в

а
н

н
я

  

(з
а
 н

ео
б
х
ід

н
о
ст

і)
 

В
ід

со
т
о
к

 у
 

п
ід

су
м

к
о
в

ій
 о

ц
ін

ц
і 

з 

д
и

сц
и

п
л

ін
и

 

Код Результат навчання 

1.1 Знати сутність та зміст політичного насилля 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота  

усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та 

завдань для 

самостійної 

роботи, іспит  

10 % 
1.2 Знати загальні тенденції екстремізму, 

етнополітичного екстремізму та сепаратизму 

як суспільно-політичного явища 
10 % 

1.3 Знати психологічні показники 

професіоналізму: мотиваційна та 

операціональна сфери 
20 % 

2 Вміти аналізувати концептуальні засади 

анархізму і терору 
лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота  

виконання 

практичних 

завдань та 

завдань для 

самостійної 

роботи, іспит 

30 % 

3 Знати сутнісні характеристики та прояви 

політичного екстремізму та сепаратизму в 

Україні та методи боротьби з ними. 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота  

виконання 

практичних 

завдань та 

завдань для 

самостійної 

роботи, іспит 

30 % 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати   навчання  

дисципліни (код) 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

Ґрунтовні знання предметної області та 

розуміння професії. (З.2) 
+ + + +  +  +   

Знати праці провідних зарубіжних вчених, 

наукові школи та фундаментальні праці у 

галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову 

загальноцивілізаційного процесу. (З.3) 

+ + + +  +  +   

Знання процедури встановлення інформаційної 

цінності i якості психологічних наукових 

джерел. (З.5) 
+ +      +   

Знання методологічних принципів та методів 

психологічного дослідження. (З.6) 
+    + +     

Вміти формувати команду дослідників для 

вирішення локальної задачі (формулювання 

дослідницької проблеми, робочих гіпотез, 

збору інформації, підготовки пропозицій). (У.4) 

       +   

Формулювати робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати та 

поглиблювати стан наукових досліджень в 

обраній сфері. (У.6) 

+ +   + +     

Визначати методологічні принципи та методи 

психологічного дослідження в залежності від 

об’єкту i предмету, використовуючи 

міждисциплінарні підходи. (У.11) 

+    + +     

Здійснювати спілкування в діалоговому режимі 

з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або 

професійної діяльності. (К.1) 

       + +  

Демонструвати здатність працювати в команді 

та навички міжособистісної взаємодії. (К.4) 
       + +  

Формувати здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько свідомо i на 

основі етичних міркувань (мотивів). (А.1) 
        + + 

Формувати здатність до саморозвитку та 

самовдосконалення, несення відповідальності за 

новизну наукових досліджень і прийняття 

експертних рішень. (А.2) 

      + +  + 

Розвивати здатність до прийняття 

обґрунтованих рішень, мотивування людей на 

рух до спільної мети. (А.3) 
    +    +  

Ініціювати наукові проекти в галузі психології; 

розвивати лідерські якості та демонструвати 

автономність під час їх реалізації. (А.4) 
       + + + 

 



7. Схема формування оцінки:   

7.1. Форми оцінювання аспірантів/ад’юнктів: 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Оцінювання під час навчального періоду:  

Усні відповіді: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4.– 10 / 6 балів 

Самостійна робота (написання ессе, створення презентація): РН1.1, РН1.2, РН1.3, 

РН1.4, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН3.2, РН4.1. – 35 / 21 балів 

Практиичні завдань (розробка кейсу): РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4, РН2.1, РН2.2, 

РН2.3, РН3.1, РН3.2, РН4.1. – 15 / 9 балів 

 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту.  

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані аспірантом/ад’юнктом, 40 

балів по 100 бальній шкалі.  

Форма проведення іспиту – усна. Білет складається з 3-х питань. Перші два питання 

оцінюється по 10 балів, третє – 20 балів. Мінімальний пороговий рівень екзаменаційної 

оцінки, за якої іспит вважається складеним, оцінка за іспит не може бути меншою за 

24 бали.  

Умови допуску до іспиту. Аспірант/ад’юнкт не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше, ніж 36 балів.  

 

7.2. Організація оцінювання. 

Оцінювання аспірантів/ад’юнктів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і 

за результатами самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, 

презентація, виконання практичних завдань. Максимальна кількість балів за роботу 

протягом семестру дорівнює 60 балів. Іспит – 40 балів. Сумарно аспірант/ад’юнкт 

може отримати максимально 100 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / 

National grade 

Рівень досягнень, % /  

Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно /Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять.  

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
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ЗМ1 Політичне насилля 2   24 

ЗМ2 Екстремізм, етнополітичний екстремізм та сепаратизм як 

суспільно-політичне явище 
4 4  24 

ЗМ3 Концептуальні засади анархізму і терору 2   24 

ЗМ4 Прояви політичного екстремізму та сепаратизму в Україні та 

методи боротьби з ними 
4 4  24 

 Всього за дисципліну 12 8 4 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 12 год. 

Практичні – 8 год. 

Консультації – 4 год 

Самостійна робота – 96 год. 
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10. Додаткові ресурси: 

Завдання для підготовки до семінарів, проектні завдання можна отримати через 

електронну пошту викладача m.khylko@ukr.net 


