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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Соціологія безпеки» передбачає формування 

уявлень про теоретико-методологічні основи соціології безпеки та 

ризикології, основні концепції соціальних, політичних, екологічних, 

економічних загроз і ризиків, сутність та значення безпеки у 

гуманітарному й геокультурному аспектах, основні методи захисту 

населення від потенційних/явних загроз і ризиків. А також спрямована на 

формування умінь та навичок  убезпечення різних видів (соціальної, 

політичної, економічної, духовної і т. д.) і рівнів (особистої, регіональної, 

державної, міжнародної і глобальної) безпеки, здійснення макро- і 

мікроаналізу навколишнього середовища з метою діагностики загроз 

безпеці, застосування рекомендацій, отриманих у ході проведення 

соціологічних досліджень, для формування безпечного середовища, 

високого рівня особистої цільових груп, мінімізації наслідків небезпек, 

загроз, ризиків та ризикованої поведінки. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія безпеки» є системне 

викладення соціологічних знань і уявлень про сферу безпеки особистості, 

суспільства і держави в умовах глобалізації, розкриття сутності основних 

концепцій безпеки і ризику, оволодіння вміннями і навичками організації, 

проведення міждисциплінарного (комплексного) соціологічного 

моніторингу небезпек, загроз і ризиків задля можливості розробки й 

реалізації механізмів ефективного протистояння їх наслідкам. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 



Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 22 22 46 3/90 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі 

програмні результати навчання: 

ПР01 
Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та 

сучасні концепції і теорії соціології 

ПР04 

Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування 

складних задач соціології та суміжних галузей знань 

ПР06 

Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з 

іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та 

інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті 

співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями 

ПР13 

Забезпечувати розповсюдження соціологічних знань, консультування 

працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, 

політичних партій, громадських і комерційних організацій, мас-медіа при 

вирішенні соціально значущих завдань 

ПР14 
Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних 

та політичних досліджень для різних цільових аудиторій 

ПР15 
Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних 

та політичних досліджень для різних цільових аудиторій 

 
Зміст навчання 

Тема за 

п/п Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1 Вступ до соціології безпеки 1-9 2/2/5 

Тема 2 
Історичні уявлення про безпеку як 

соціокультурне явище 
1-9 

4/4/6 

Тема 3 Особистість як суб’єкт і об’єкт безпеки 1-9 
2/2/5 

Тема 4 
Дендрограмма загроз безпеці особистості, 

суспільства, держави 
1-9 

2/2/5 

Тема 5 
Структурно-рівнева система убезпечення 

безпеки суспільства і держави 
1-9 2/2/5 

Тема 6 
Проблеми глобальної та регіональної 

безпеки 
1-9 

2/2/5 

Тема 7 Соціальні практики убезпечення безпеки 1-9 
2/2/5 

Тема 8 
Методика соціологічного вимірювання рівня 

безпеки суспільства 
1-9 

2/2/5 

Тема 9 Молодь в системі національної безпеки 1-9 2/2/5 



суспільства 
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Дотримання 

вимог академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ “ОЮА” https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т. ч.: 50 

 опитування на семінарських заняттях 25 

 виконання індивідуальних завдань, підготовка наукових 

доповідей, рефератів 
25 

Підсумковий контроль, разом, у т. ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

http://www.summit-americas.org/Canada/HumanSecurity-english.htm
http://www.summit-americas.org/Canada/HumanSecurity-english.htm
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

FХ 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
Навчальне навантаження 
здобувача вищої освіти 

Види навантаження 

Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількість кредитів/год. 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 44 

лекційні заняття, год. 22 

семінарські заняття, год. 22 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 46 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 20 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 26 

Залік + 

 


