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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ» 

 

Спеціальність: 052 Політологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення курсу передбачає формування знань про про історико-

політичну ситуацію та причини виникнення, ідейні джерела 

радикалізму та екстремізму 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою даного курсу є вивчення особливостей радикального типу 

свідомості, визначальні характеристики екстремістського світогляду 

та політичної практики радикальних рухів та екстремістських і 

терористичних угруповань.  

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знати основні теоретичні підходи до вивчення політичного 

екстремізму; 

- володітизагальною та спеціальною методологією перспектив 

соціологічного дослідження політичного екстремізму на 

національному та світовому рівнях; 

- знати ключові категорії та поняття концептуального апарату 

аналізу основних факторів виникнення політичного насилля; 

- готовність розуміти та аналізувати теоретичні та практичні 

проблеми поширення радикальних рухів; 

- уміння давати власну оцінку сучасним глобальним процесам; 

- володіти навичками прогнозування тенденцій розвитку 

політичного насилля; 

- критично осмислювати сучасні публікації з проблематики 

політичного екстремізму; 

- застосовувати результати освоєння дисципліни у професійній 

діяльності. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- уміння сприймати та аналізувати нову актуальну інформацію з 

проблем вивчення радикальних та екстремістських рухів; 

-уміння встановлювати взаємозв’язки між теоретичним та 

емпіричним рівнями дослідження проявів сучасного політичного 

насилля; 

- здатність розробляти стратегію та давати власну оцінку 

насильницьким діям і процесам окремих держав світу; 

- здатність до критичного осмислення сучасних публікацій з 

проблематики політичного екстремізму, критично працювати з 

дефініціями та формулювати власні. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Радикалізм як політична свідомість.  

Політичний екстремізм: проблеми теорії і практики. 

Терор як різновид політичного насилля, тоталітарні тенденції в 

сучасному світі, політичний екстремізм та політичний тероризм. 

Релігійний екстремізм та його геополітичний фактор.  

Концептуальні засади анархізму, його різновиди. 

 Політичний екстремізм в Україні та його історичні форми прояву. 

Феномен тероризму: сутнісні ознаки та практика подолання. 

 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія,лекції-візуалізації, робота в 

малих групах, мозковий штурм, дискусійні панелі,написання есе 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом першого, другого та 

третього курсу на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Набуті в процесі навчання знань допоможуть студентовівизначати 

теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти 

політичного знання, а також аналізувати основні фактори 

виникнення політичного насилля. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Глобальні трансформації: політика, економіка, культура: 

навчальний посібник: пер. з англ.  – Київ: Фенікс,2003. – 581 

с. 

2. Гуцало М. Г. Організація протидії сучасному тероризму: 

навчальний посібник для студентів, аспірантів, викладачів 

вищих навчальних закладів.  – Київ: Аратта,2009. – 264 с. 

3. Інформаційна протидія тероризму/ КОПІЦЕНТР.  –

 Луганськ,2002. – 76 с. 

4. Антипенко В. Ф., Тимченко Л. Д., Бєглий О. В., Радзівілл О. 

А. Міжнародне публічне право: підручник : у 3 т./ МОН 

України, Національний авіаційний університет.  –

 Київ: НАУ,2013. – Т. 3 604 с. 

5. Кіслов Д. В. Політична безпека масових комунікацій: 

монографія.  – Київ: МП Леся,2010. – 208 с. 

6. Протидія тероризму.  – Brussels: Брифінг NATO,2011. – 15 c. 

7. Химка Джон-Пол Зародження польської соціал-демократії та 



українського радикалізму в Галичині (1860-1890): пер. з 

англ.  – Київ: Основні цінності,2002. – 328 с.  

8. Чиркін В. Є. Елементи загального й особливого у 

мусульманській правовій культурі/ В. Є. Чиркін // Право 

України – Київ,2013. – : № 3-4 С. 197-208 

РепозитарійНАУ: 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ГРИЩЕНКО НЕЛЯ 

                             ІВАНІВНА 

 
Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201068
0 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail:nelia.hryshchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: eglwhqy 

 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680

