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Теорія безпеки соціокультурних систем
третій (доктор філософії)
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Освітньо-наукова програма.
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Вибіркова
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4
Лекції – 32 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.

Залік
ІІ курс VI семестр
– Загальні:
ЗK2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел .
ЗK3 Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних
ситуаціях у науковій діяльності.
ЗК5 Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗK6 Здатність працювати в міжнародному контексті.

Програмні
компетентності

– Спеціальні:
СК1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати
наукових результатів, які створюють нові знання у
інформаційній, бібліотечній та архівній справі та дотичних до
неї міждисциплінарних напрямах в різних галузях гуманітарних
наук.
СК3 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології,
бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
СК5 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати
комплексні інноваційні проекти в інформаційній,
ПРН3 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку,
оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи
аналізу даних великого обсягу та складної структури,
спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
ПРН4 Глибоко розуміти загальні принципи та методи
гуманітарних наук, а також методологію наукових досліджень,
застосувати їх у власних дослідженнях у сфері інформаційних
наук, бібліотекознавства, та архівознавства та у викладацькій
практиці.
ПPH5 Уміти критично мислити, оцінювати та синтезувати
інноваційні ідеї в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної
справи.
Навчальна дисципліна скерована на: надання аспірантам
здатності визначати напрями досліджень особливостей (ознак)
застосування деструктивних технологій з ерозії інформаційнокультурної сфери з арсеналу «гібридної» війни; здатність до
практичної адаптації науково-обґрунтованих безпекових
соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і
локальному вимірах; здатність до планування, обґрунтування та
обговорення результатів управлінської та інформаційноаналітичної діяльності з протидії загрозам соціокультурній
системі України у межах власної компетенції та професійних
обов’язків; здатність вирішувати соціокультурні проблеми за
невизначених умов і вимог та надавати відповідні науковообґрунтовані, професійні рекомендації та висновки, керуватися
відповідними
нормативно-правовими
нормами
та
концептуальними документами із забезпечення національної
безпеки України.
Змістовий модуль № 1. Поняття про основі чинники
сучасних загроз соціокультурним системам
1.1.Лекція № 1.Поняття про соціокультурні системи та провідні
чинники загроз їх стабільності у сучасному світі (2 год.).
1.2. Практичне заняття № 1. Основні чинники сучасних загроз
соціокультурним система (2 год.).
1.3. Лекція № 2. Ретроспективний огляд формування форм і
методів деструктивного впливу на соціокультурну сферу
життєдіяльності суспільства (2 год.).
1.4. Практичне заняття № 2. Основні історичні етапи
формування арсеналу деструктивного впливу на соціокультурні
інститути (2 год.).
1.5. Модульний контроль (2 год.).
Змістовий модуль № 2. Провідні фактори впливу на безпеку
соціокультурної системи України
2.1. Лекція № 3. Особливості глобалізаційних впливів на

національні соціокультурні системи(2 год.)
2.2. Практичне заняття № 3. Основні чинники впливу процесів
глобалізації на національну культуру (2 год.) .
2.3. Лекція 4. Внутрішні чинники потенційних загроз
соціокультурній сфері України (2 год.).
2.4. Практичне заняття № 4. Аналіз проблемних явищ в
етнокультурному,
етноконфесійному
та
регіональногуманітарному вимірах буття України (2 год.)
2.5. Модульний контроль(2 год.).
Змістовий модуль № 3. Технології ерозії соціокультурних
систем в стратегії «гібридної» війни.
3.1. Лекція № 5. Сучасні уявлення про неконвенційну
(«гібридну») конфліктність та роль в ній засобів підриву
соціокультурної сфери (2 год.)
3.2. Практичне заняття № 5. Соціокультурна сфера як об’єкт
«гібридної» агресії (2 год.).
3.3. Лекція № 6. Форми і методи інформаційно-психологічного
впливу на соціокультурну сферу в арсеналі «гібридної»
конфліктності (2 год.).
3.4. Практичне заняття № 6. Аналіз форм і методів «гібридних»
загроз соціокультурній сфері України (2 год.).
3.5.Модульний контроль (2 год.).
Змістовий модуль № 4.
Організаційно-правові засади
забезпечення безпеки соціокультурної сфери України.

Система
оцінювання

4.1. Лекція № 7. Нормативно-правові та концептуальні засади
забезпечення безпеки соціокультурної сфери України (2 год.).
4.2. Практичне заняття № 7. Концептуальні та правові основи
захисту соціокультурної сфери України (2 год.)
.4.3. Лекція № 8. Діяльність системи державних органів із
забезпечення безпеки соціокультурної сфери України (2 год.)
4.4. Практичне заняття № 8. Інфраструктура, форми і методи
забезпечення безпеки соціокультурної сфери України (2 год.)
4.5. Модульний контроль (2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали
(від 0 до 6 балів за кожне практичне).
2. Самостійна робота – 32 бали (від 0 до 6 балів за кожне
практичне).
3. Модульний контроль – 8 балів
3. Залік / екзамен – 18 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/c/NDkzNDg3MDIzNjcz?cjc=la2f2e5
Публікації науково-педагогічного працівника за темою
дисципліни:
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