




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – ввести студентів в актуальну тематику та практику сучасних 
досліджень політичного екстремізму, аналізу та вимірів суттєвих факторів, які 
впливають на виникнення політичного насилля; набуття студентами навиків щодо 
аналізу та умов які сприяють виникненню політичного терору, тероризму та 
екстремізму, визначення засобів їхній протидії. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
- Студенти до початку вивчення курсу повинні знати основні поняття політичної 

науки та основні події політичного життя в Україні та у світі. 
- Вміти збирати та опрацьовувати інформацію з теоретичних та практичних питань, 

працювати з науковим та публіцистичним матеріалом, а саме порівнювати та 
аналізувати його.  

- Володіти елементарними навичками наукового дослідження, збору інформації, 
використання наукових джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політичний екстремізм» належить 
до переліку обов’язкових дисциплін ЗВО та викладається у 2 семестрі магістратури.  
Навчальна дисципліна знайомить студентів з генезою домінуючих типів політичного 
екстремізму, теоретичними підходами до вивчення політичного екстремізму, 
ключовими категоріями концептуального апарату аналізу основних факторів 
виникнення політичного насилля, методам протидії екстремізму й тероризму.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
- ознайомлення студентів з особливостями світових тенденцій поширення 

політичного екстремізму та їх теоретичними інтерпретаціями; 
- встановлення взаємозв’язків між теоретичним та емпіричним рівнями дослідження 

проявів сучасного політичного екстремізму; 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 
ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  
ЗК 8. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, 
інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування.  

ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 
інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та 
глобальному рівні.  

ФК 9. Здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на 
національному, так і міжнародному рівнях. 

 

5. Результати навчання:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни од 

Результат навчання 

 Знати: 



1.1 

Поняття та основні форми політичного 
насилля і політичного екстремізму. 

Лекція,  
Самостійна 
роботи  

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

6 

1.2 

Терор як різновид політичного насилля, 
тоталітарні тенденції в сучасному світі, 
політичний екстремізм та політичний 
тероризм. 

Лекція, 
семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
обговорення, 
контрольна 
робота, іспит 

7 

1.3 

Суспільно-політичні передумови 
виникнення сепаратизму. Релігійний 
екстремізм та його геополітичний 
фактор. Етнополітичний екстремізм. 

Лекція, 
семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
обговорення, 
іспит 

7 

 

1.4 

Політичний екстремізм в Україні та 
його історичні форми прояву. 
Національна безпека України та 
проблеми протидії політичному 
екстремізму. 

Лекція, 
семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
обговорення, 
есе, 
іспит 

10 

 1.5 Міжнародний тероризм як глобальна 
проблема сучасності. Кібертероризм. 
Методи протидії екстремізму і 
тероризму. 

Лекція. 
Семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
обговорення, 
есе, контрольна 
робота,  
іспит 

      10 

 Вміти:    

2.1 

Аналізувати передумови і причини 
основних факторів виникнення та 
тенденції політичного екстремізму. 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота  

Усна доповідь,  
обговорення, 
есе, іспит 

 

10 

2.2 

Орієнтуватися у світовому політичному 
процесі, політичному житті України, 
політичних змінах у сучасній Україні, її 
місці у світовій спільноті та 
міжнародних відносинах. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
обговорення, 
есе, іспит 

10 

2.3 

Здійснювати фахову оцінку ймовірності 
формування екстремістських настроїв; 
аналізувати ризики кіберзагроз; 
визначати можливі передумови 
сепаратистських проявів. 

Семінари,  
самостійна 
робота  

Усна доповідь,  
обговорення, 
есе, іспит 

 

5 

 Комунікація:    

3.1 

Використовувати знання іноземних мов 
для аналізу іншомовного масиву 
професійних текстів, зокрема аудіо та 
відео матеріалів для оволодіння 
актуальними знаннями, всебічного 
розуміння предмету дослідження. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
обговорення,  
контрольна 
робота 

10 

3.2 

Демонструвати знання і мислення в 
дискусійному форматі, беручи участь у 
професійному  обговоренні 
представлених тем  на семінарських 
заняттях. Презентувати результати 
проведених досліджень з питань 
політичного насилля та політичного 
екстремізму. 

Семінари, 
самостійна 
робота  

Усна доповідь, 
обговорення, 
есе, контрольна 
робота, іспит 

10 

3.3 

Оперувати інформаційними засобами, 
для оформлення результатів 

Семінари Усна доповідь, 
контрольна 

5 



дослідження у систематизованому 
вигляді з використанням інтерактивних 
складових.  

робота, іспит 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 

Самостійно шукати інформацію для 
власних досліджень та доповідей, 
самостійно вирішувати поставлені 
завдання, аналізувати отриману 
інформацію, опрацьовувати та  
порівнювати інформацію для отримання 
достовірних знань. 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
обговорення, 
есе. 

5 

4.2 

Бути відповідальними у здійсненні 
наукових досліджень на всіх його 
етапах: від підбору джерел до винесення 
аналітичних суджень.  Самостійно 
виконувати усі види контрольних та 
самостійних робіт, максимально 
уникаючи надмірного цитування, 
прихованих запозичень та інших видів 
академічної недоброчесності. 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
есе, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

 
                   Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з політології, що включають 
сучасні наукові здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є основою для 
оригінального мислення та проведення 

досліджень, критичне осмислення проблем у галузі 
та на межі галузей знань 

+ + + + + + + +  + + +  

ПРН 3. Вільно спілкуватись усно і письмово 
українською та англійською мовами при 
обговоренні професійних питань, досліджень та 
інновацій в сфері політології 

+ + + + +    +  + +  

ПРН 4. Приймати ефективні рішення з питань 
політики, політичних наук і дотичних проблем, у 
тому числі у складних і непередбачуваних умовах; 
прогнозувати розвиток політичних процесів; 
визначати фактори, що впливають на них і на 
досягнення поставлених цілей; аналізувати і 
порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та 
імовірні наслідки політичних рішень 

     + + +   + + + 

ПРН 8. Розробляти і реалізовувати наукові та 
прикладні проєкти у сфері політології та з 
дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з 
урахуванням методологічних, економічних, 
соціальних, правових та етичних аспектів. 

     + + + + + + + + 



ПРН 10. Брати продуктивну участь у науковому 
співробітництві як на національному, так і 
міжнародному рівнях 

     + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 
загальної оцінки. 
 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в обговоренні на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 
1.3,1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 26 / 35 балів; 

2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.4,1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 – 5 / 15 балів. 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.5, 3.1, 3.3, 4.2 – 5 / 10 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в обговоренні на 
семінарах) та за самостійні роботи (есе). 
 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар – підготовка презентації з додатковим аналітичним супроводом. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2 – 24 / 40 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 
іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 
до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 
В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
Іспит 

 
Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 



7.2 Організація оцінювання: 
 
Види робіт Семестрова кількість 

балів 
Min – 36 
балів 

Max – 60 
балів 

Аудиторна робота  Усна доповідь, доповнення, участь у 
обговоренні до теми 4 протягом 
семестру, згідно з графіком 
навчальних занять. У разі відсутності 
студента на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому вигляді 

5 15 

Самостійна 
індивідуальна 
робота (есе) 

Підготовка есе до тем: 1-13 на вибір 
студента 

55 85 

Загальна 
семестрова оцінка  

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 
Допускаються несуттєві неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
            Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 
обговорення теми; 

2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (есе): 
 15-12 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 
проведеного дослідження; 

11-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 



самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 
неточності; 

9-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

3.      Контрольна робота: 
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

8-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

5-4 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

4.      Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 
 
 
7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно/ Exellent 90-100 
Добре/Good 75-89 



Задовільно/Satisfactory 60-74 
Незадовільно/ Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ 
теми 

Назва теми Лекції Семінари С/Р 

1.  Теоретичні основи дослідження політичного 
екстремізму. 

2  8 

2. Ідеології політичного екстремізму. 2  8 

3. Основні види і форми екстремізму. 2  8 

4. Терор як різновид політичного насилля.  2 8 

5. Тероризм як крайня форма екстремізму.   10 

6. Релігійно вмотивований екстремізм.   10 

7. Етнополітичний екстремізм.   10 

8. Сепаратизм як загроза національній безпеці.   15 

9. Кібертероризм як загроза сучасного світу.   15 

10. Міжнародний тероризм як глобальна 
проблема сучасності. 

  15 

11. Міжнародна протидія екстремістській та 
терористичній діяльності. 

  15 

12. Прояви політичного екстремізму в Україні.   15 

13. Національна безпека України: проблеми 
протидії політичному екстремізму. 

  15 
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Загальний обсяг – 150 год., зокрема: 
Лекцій – 26 год. 
Семінари – 24 год. 
Самостійна робота –100 год. 
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