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Рівень вищої
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Спеціальність
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освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура
дисципліни
(розподіл за
видами та
годинами
навчання)
Форма
підсумкового
контролю
Графік (терміни)
вивчення
дисципліни

Цілі навчання за
дисципліною

Результати
навчання

Другий (магістерський)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітньо-професійна програма:
Крос-культурний менеджмент
Вибіркова
Українська/англійська
4
Лекції – 14 годин
Практичні – 14 годин
Самостійна робота – 92 годин

Диференційований залік
1 рік (курс), 2 семестр
- надати розуміння сутності, форм і методів деструктивних технологій
з ерозії інформаційно-культурної сфери з арсеналу «гібридної» війни;
-навчити методам пошуку та аналітичної обробки джерел та
інформації щодо загроз соціокультурній сфері України;
-прищепити здатності до організаційно-управлінської діяльності із
забезпечення безпеки у соціокультурній сфері, планування та
організації заходів із протидії загрозам соціокультурному виміру буття
України;
-сформувати вміння застосовувати на практиці норми чинного
законодавства та концептуальних (доктринальних) документів
України із забезпечення національної безпеки
ПР1. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну
для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного
розвитку.
ПР5. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення
складних задач і проблем соціокультурної діяльності;
ПР6. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з
питань соціокультурної діяльності;

Анотація (зміст)
дисципліни

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 та
ефективно 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.
Змістовий модуль № 1. Поняття про основі чинники сучасних загроз
соціокультурним системам
1.1. Поняття про соціокультурні системи та провідні чинники загроз їх
стабільності у сучасному світі
1.2. Ретроспективний огляд формування форм і методів
деструктивного впливу на соціокультурну сферу життєдіяльності
суспільства
1.3. Особливості глобалізаційних впливів на національні
соціокультурні системи
1.4. Внутрішні чинники потенційних загроз соціокультурній сфері
України
Змістовий модуль № 2. Протидія загрозам безпеці соціокультурній
системі України
2.1. Деструктивні технології з ерозії інформаційно-культурної сфери в
стратегії «гібридної» (асиметричної) війни
2.2. «М’яка сила» та «публічна дипломатія» як явище сучасних
міжнародних соціокультурних відносин
2.3. Організаційно-правові засади забезпечення соціокультурної
безпеки України

Система
оцінювання

Якість освітнього
процесу
Сторінка курсу на
платформі
Google-classroom
Література

Форми контролю:
1.
Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18
балів.
2.
Самостійна робота – 30 балів / 18 балів.
3.
Диференційований залік – 40 балів / 24 бали.
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 3559, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
Google Classroom код доступу - dgib3cd
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