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1. Мета дисципліни - залучити слухачів до актуальної проблематики і практики досліджень 
екстремізму та процесів радикалізації поведінки людей, до вимірювання та аналізу чинників, що 
сприяють проявам насильницьких форм політичного екстремізму, зокрема, тероризму.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Мати базові соціологічні знання про суспільство як складну систему і фактори, що 
підтримують суспільний порядок.

2. Вміти збирати соціологічну і статистичну інформацію, здійснювати первинний аналіз 
кількісних даних.

3. Володіти елементарними навичками роботи з науковою літературою, критичного аналізу 
публікацій, узагальнення та обґрунтування висновків.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна є вибірковою для студентів (вибір з Переліку 2), 
мас міждисциплінарний характер із загальною соціологічною спрямованістю, що передбачає 
залучення знань з галузей політичних наук, соціальної психології, кримінології; На відміну від

. більшості. соціологічних дисциплін, які зосереджені на класичному в соціології питанні «Як 
можливо, суспільство?», дана дисципліна фокусується на питанні «неможливості суспільства», 

.зосереджується на.ситуаціях, які ставлять під сумнів або навіть заперечують таку можливість.
Працюючи над дисципліною, студенти ознайомляться з сучасними формами і різновидами прояву 
насильницького екстремізму всередині країн та в макрорегіональних і. глобальних вимірах; 
розширять свої пізнавальні горизонти, критичні й аналітичні здібності, працюючі з результатами 
спеціальних досліджень та міжнародних і національних баз даних щодо проявів .радикалізації, 
насильницького екстремізму, у т.ч. тероризму. Особлива увага буде приділена як питанням про 
умови і чинники радикалізації поведінки, яка здатна породжувати екстремізм у злочинних формах, 
так і питанням про методи соціологічного дослідження процесів радикалізації та соціальних 
чинників.поширення екстремізму. Опанування дисципліною передбачає залучення студентів до 
аналітичного, критичного чит ання, аналізу теоретичних розробок, емпіричної інформації та відсо- 
матеріалів, дискусій в аудиторії, підготовки теоретико-методологічної частини програми 
соціологічного дослідження з її презентацією на навчальній міні-копференції.
4. Завдання (навчальні цілі). Робота над навчальною дисципліною спрямована на розвиток у 
студентів наступних комііетентностей:

ФКОЗ. Здатність виявляти та аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в'Україні та 
світі в цілому, їхні чинники та можливі наслідки.

- ФК43,- Здатність застосовувати інструментарій соціологічної науки в дослідженні 
політичної сфери суспільства.

5. Результати навчання за дисципліною: ____
Результат навчання

(1. знані; 2; вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність)

Методи 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання

Відсоток у 
п ідсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліни

1.1 Знати сучасні глобальні, регіональні тенденції 
поширення екстремізму і радикалізації то 
спричинюють ризики соціальній безпеці

лекції, семінари, 
самостійна 
робота

усна відповідь, 
аналітичне читання, 
дискусія

20

1.2 Знати сучасні теорії, що пояснюють ради кал іза цію та 
екстремізм в його злочинних формах

лекції, семінари, 
самостійна 
робота

усна відповідь, 
аналітичне чи гання, 
дискусія

10 .

2.1 Вміти застосовувати положення теорій екстремізму 
та радикалізації до дослідження соціально-політичної 
сфери суспільства

лекції, семінари, 
самостійна 
робота

практична робота, 
презентація 
результатів в класі

20

2.2 Вміти працювати з базами даних щодо проявів 
екстремізму і радикалізму як виклику соціальній 
безпеці в Україні та у світі в цілому

лекції, семінари, 
самостійна 
робота

практична робота
20

3.1. Презентувати результати самостійної роботи, 
аналі тичного читання, брати участь у дискусіях

самостійна 
робота, семінари

презентація та 
обговорення, в класі 10

■4.1 Здійснювати самостійний аналіз проблем екстремізму 
та радикалізму із застосуванням системи 
соціологічного знання

самостійна 
робота

практична робота
.20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

—-——____ Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва) ~~~-------- -------
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1

ПРИ 10. Аналізувати соціальні зміни в Україні та світі, їхні чинники та 
наслідки. + + 4- + + +

Г1РН 48. Застосовувати інструментарій соціологічної науки в дослідженні 
політичної сфери суспільства

+ + 4- + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми роботи та оцінювання студентів
- семестрове оцінювання:

1. Усна відповідь на семінарах (РН 1.1, 1.2)- 15 балів/9 балів.
2. Аналітичне читання і дискусія в класі (РН 1.1, 1.2) - 25 балів/15 балів.

: 3. Практична робота з пошуку інформації, аналізу даних та розробки програми дослідження 
(РН2.1,2.2,4.1)-35 балів/21 бал.

4. Презентація результатів практичної роботи та розробки програми дослідження та 
підсумкової аналітичної роботи (РН 2.1,3.1) —25 балів/15 балів.

- підсумкове оцінювання', залік. Студенти, які протягом семестру набрали.сумарно меншу кількість 
балів ніж критично-розрахунковий мінімум 60 балів для одержання залік)', мають обов’язково здати

. викладачу письмові відпрацювання пропущених семінарів та підсумкову роботу з розробки програми 
соціологічного дослідження.

7.2 Організація оцінювання:
1. Усні відповіді на семінарах— теми 1-9. .
2. Участь в дискусіях в аудиторії за результатами аналітичного читання - геми 1,3-9,
3. Підгот овка практичних завдань та презентація їх результат ів - теми 1.4-9.

. 4. Розробка програми дослідження та її захист в класі - теми 2, 3„ 9.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
11с зараховано / Fail . . 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занить
№ Назва теми Кількість І один
п/п Лекції Семінари Самостійна

робота
1 Тенденції радикалізації та прояву екстремізму в сучасному 

світі. Основні бази даних 2 2 4

2 Поняття екстремізму. Види, форми і метоли екстремізму 2 2 4
3 Екстремізм, тероризм і радикалізаиія: теоретичні пояснення 2 2 4
4 1 Іолітичний екстремізм і радикалізм: аналіз кейсів 2 2 4
5 Релігійно мотивований екстремізм (ісламістський варіант) 2 2 ' 4
6 Ліворадикальний екстремізм: аналіз кейсів 2 2 . 4
/ Правораликальнии екстремізм: аналіз кейсів 2 2 4
8 Російсько-українська гібридна війна крізь призму теорій 

злочинного екстремізму 4 2 • . 5

9 Дослідження мотивації і факторів участі в терористичних та 
екстремістських організаціях

2 4 б

Міні-конференція з презентації результатів підсумкової роботи - 4 ■’ . 6 •
Усього 20 ' 24 45

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій - 20 год.
Семінари - 24 год.
Самостійна робота-45 год. і
Консультації-1 год.
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10. Додаткові ресурси:
Нормативно-правові документи:
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