
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Крос-культурний менеджмент» 

Назва дисципліни Політичний екстремізм 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Тип і назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма: 
Крос-культурний менеджмент 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська / англійська 

Кількість ЄКТС 
кредитів 

4 

Структура 

дисципліни 

(розподіл 

за видами 

та годинами 

навчання) 

 

Лекції – 16 годин 

Практичні – 16 годин 

Модульний контроль – 8 годин 

Самостійна робота – 80 годин 

Форма 

підсумкового 
контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 
дисципліни 

1 рік (курс), 2 семестр 

 

 

 

 

 

 
Програмні 

компетентності 

 

– ЗК1 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

– ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї креативність 

– ЗК6 Здатність працювати у міжнародному контексті 

– СК2 Здатність до практичної адаптації науково- 

обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, 

глокальному та локальному рівнях 

– СК6 Здатність швидко адаптуватися до викликів часу до 

специфічних умов і напрямків професійної діяльності 

– СК9 Здатність працювати з високим рівнем автономії, 

оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати 

відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного 

проєкту 

– СК13 Здатність осмислювати гібридні загрози та формувати 

адаптоване до них соціокультурне середовище 
– СК 14 Здатність працювати в умовах гібридних викликів 

Програмні ПР2. Використовувати на практиці фаховий науково- 



результати 

навчання 

термінологічний апарат, вміти представляти підсумки 

виконаної роботи. 

ПР3. Вміти збирати та інтегрувати докази власної 

дослідницької позиції, обґрунтовувати результати 

соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну 

думку щодо результатів досліджень та інновацій. 

ПР7. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні 

практики. 

ПР9. Презентувати та обговорювати результати наукових і 

прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проєктів 

державною та іноземною мовами; 

ПР13. Розуміти комплексну природу, складність, логіку і 

закономірності гібридних загроз. 

ПР14.Виявляти,  ідентифікувати, класифікувати гібридні 

загрози таефективно на них реагувати в міжгалузевій взаємодії. 

ПР15. Створювати  сприятливе  культурно-мистецьке 

середовище з адаптивними   крос-культурними, 

соціокультурними практиками та дієвою системою реагування 
на гібридні виклики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Політичний екстремізм» розроблена з 

метою надати здобувачам можливість отримати знання про 

сутність основних форм прояву політичного екстремізму в 

суспільстві; освоїти навички використання методик 

виявлення та протидії політичному екстремізму в різних 

сферах суспільства, включаючикультуру і мистецтво. 

Курс «Політичний екстремізм» пов’язаний з такими 

навчальними дисциплінами як «Теорія безпеки 

соціокультурних систем», «Гібридні загрози та комплексна 

безпека», «Культурні практики як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному середовищі». 

 

Змістовний модуль 1: Екстремізм як суспільно-політичне 

явище та його різновиди. 

1. Сутність та основні підходи до розуміння поняття екстремізм 

2. Історичні форми екстремізму 

3. Основні риси та типи екстремізму 

 

Змістовий модуль 2. Політичний екстремізм 

1. Політичний екстремізм: визначення та основні риси 

2. Основні підходи походження політичного екстремізм 

3. Основні актори політичного екстремізму 
 

Змістовний модуль 3. Типи політичного екстремізму 

1. Правий політичний екстремізм 

2. Лівий політичний екстремізм 

 

Змістовний модуль 4. Організаційно-правові засади протидії 



 політичному екстремізму в середовищі гібридних загроз 

1. Нормативно-правовий вимір протидії екстремізму: 

документи,декларації, міжнародні конвенції 

2. Організаційні засади протидії політичному екстремізму: 

світовапрактика 

3. Протидія політичному екстремізму в   Україні: стан та 

перспективи розвитку. 

 

 

 

 

 
2. 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 бали (від 

0 до 6 балів за кожне практичне). 

2. Самостійна робота – 28 бали (від 0 до 4 балів за кожне 

самостійне завдання). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 
4. Диференційований Залік – 16 балів. 

Шкала оцінювання: За національною диференційованою 

шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 
FХ 35-59, F 1-34. 

Якість 

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату. 

Сторінка курсу 

на платформі 

Google-classroom 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcxMTMxMDczNDg3 
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