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<<Еmнополiпачнi пlлоцесu в сччлснiй ykoaiHill

Профiль програми
1.1. Загальнаiцформацiя

Назва кафедри Кафедра соцiа;rьноi роботи, соцiальноi педагогiки та

соцiологii
PiBeHb освiти пrслядиIIJIомЕа

Наявнiсть лiцензii немае

обсяг б0 год / 2 кредити СКТС
Форма стажування очна, очно-дист:lнцlина
Мова(и) викладанrrя Украiнська, аrглiйська
Тип докlменцi про
cтa'(}ъaHIUI

сертифiкат

Iнтернет-адреса
постiйною

розмiщення опису
програми

Офiцiйlrий сайт Херсонського державною

унiверситеry, кафедrа соцiаьноi роботи, соцiальноi
педагогiки та соцiологii
http ://www.kspu.edr:/Aboul/FacultvЛPHS/ChairSocialWoTk.aspx

1.2. Мета програми стаяqr'ванIlя

Ознайомлення з сучасними пiдходitлли до системноIо розумiння
взасмовlдносин етIl1чностеи та полlтиtlних lнститутlв у глооаJIrзоваяому cBrтr,

а також концепцiями cBiToBoi етнополiтичноi д},}{ки, сучасними теорi-шлл

етносу та нацii закономiрностями глобальнrо< етнополiтrтчних процесiв

1.3.Хараrсгеристцка програми ста2кувацЕя
Особливостi програrrли

стажуваЕЕrI
Залропонована rщогрzrма передбачас оволодiння
методаNIи i пiдхода,rи етнополiтологii з метою
проведеннJI об'ективного анаrriзу cBiToBoT

етнополiтичноi дaмки, модернш( теорiй етносу та
нацii, а такох закономiрностей етнотrолiтиsних

процесiв, що е необхiдним компонентом форпryъання
напрлr,rкiв i способiв власноi полiтичноТ аrгивностi

1.4.Викладапня та оцiпювапня



OcBiTHi компоненти Змiстовпй модуль 1. Особливостi етнополiтиsнIr(
систем i процесiв в суласнiй YKpa'iHi та cBiTi з

урахуванIrям прогресlточоi глобалiзацii.
Змiстовий молуль 2. Проблеvа гика етнопопiтrчного
конфлiкry в KoHTeKcTi дii rивiлiзацiйного чинника,
Технологii деескалаuii цивiлiзацiйного ц)отистоян}ul
в чмовах етнополiти.гttого конфлiкry.

особливостi
викJIадаЕIlJ{

Лекцii; практrачнi заIIяття; проблемнi кейси;
опраJцованн-rI проблемних питань

оцiнювання та
атестацiя

зараховано/не зараховано

1.5. Програмпi компетептцоgгi
о Спроможнiсть аналiзlъати й оцiнювати досягнення нацiона:rьноi та
cBiToBoi полiтичноi науки, виrlвлrlти толераЕтну поведiнку в }ъ{овах
культурних, мовних i релiгiйrтих вiдмiтrностей мiж людьми та народад4и.

о Пiдmтовленiсть до садлостiйного виконаннJI конкрегяrж видiв
дiяльностi, 1ъriння вирilпувати типовi професiйнi завданнJI i оцirrrовати

результати своеi працi, здатнiсть самостiйно набувати нових знань i улriнь за

фахом.
о Златнiсть ефекгивно дiяги в нестандартнl-{х сиryшliях.

1.6. Очiкуванi результати стажуваЕIlя
о Вмiти обирати нйбiльш ефективнi механiзми нормалiзацii власпоi
полiтичноi активностi.
о Розумiти закономiрностi взаемовiдrосин етнiчностей та полiтичню<
iнст1,1цтiв у глобалiзованому cBiTi.
о Усвiдомлювати важливiсть адекватЕого реаг}ъанюI на прояви
iнтолерантностi, ксенофобii, генерувашш конфлiюогеЕIrID( iмпульсiв на
нацiонал ьно-етнi.rлому фунri.
о Виявляти умови, за яких нацiональна iдентичнiсть використовуеться як
мобiлiзацiйний ресlрс для реалiзацii полiтичrrих iHTepeciB.
о ФорIrryъати перспективнi напрями редукцii або усlтrенrrя локальнID(
активацiй напруженостi/конфлiктностi, спровокованю( етнонацiонаrьним
qиЕником-

1.7. Ресурсне забезпечення реалiзацii програмп
Кадрове забезпечення Костrочков Сергiй Карпович, доктор фiлософсьлотх

наук, кандидат полiтичнrтх науц професор кафедlи
соцiальноi роботи, соцiа:lьноI педагогiки та
соцiологii Херсонською державного унiверситет5i

Матерiа_ltьно-технiчне
забезпечення

Навчальнi аудиlгорii з мультимединим
забезпеченлrям; мережевi системи пошуку та обробки
iнформацii; бiблiотечнi рес}?си та технологii,
зокрема, електроннi; лiтераryра за напрямом



стаж\.вавпя
Iнформацiйне та
навчаJIьно-методичне

забезпечення

l. Костючков С.К. Толерантнiсть як соцiальна
детермiнанта розвитку громадянського суспiльства /
С.К. Костючков /Лранi. Науково-теоретичний i
громадсько-полiтичний альманах. Nч l2(92) 2012.

Щнiпропетровськ,2012. С.80-82.
2. Костючков С.к. Полiтологiя. Навчально-
методичний посiбник для сryдентiв непрофiльних
спецiальностей освiтньо-квалiфiкацiйното рiвня
"бакалавр,l ви щих навчальних закладiв.
Х9рсон:Айлант, 20lЗ.- 50с.
3. Костючков С.К. Структlрно-функцiональнi
особливостi системи мiжнароднлоr вiлносин у першiй
декадi XXI столiття / С.К. Костючков // HayKoBi
працi МАУП. - Витryск 2 (41). - К.: ,ЩI <Видавничий
дiм <<Персонал>, 2014. С.39-44
4. Костючков С.К. Историческле условия и
теорети.Iеские предпосылки формирования властньIх
отношений в человеческом обществе: биосоциальное
измерение / С.К. Костючков// BecHiK Гродзенскага
дзяржа}нага }нiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 1.

Гiсторыя i археалогiя. Фiласофiя. Палiталогiя. 2015.
Nяl(189). - C.l17-124

Косlючков С, К. Основи соцiальноТ держави та
громадянськоIо суспiльства: Навчальний посiбник /

С. К. Костючков. Херсон: Айлант,20l6.-256 с.

5. Костючков С. К. Застосувалrня практики
<дестабiлiзацiйноi змiЬ> в умовах гiбридноТ вiйни /
С. К, Косrючков // УкраТнське суспiльство в }.Iиовах
вiйни: виклики сьогодення та перспективи
миротвореЕнJ{: BceyKpaiHcbKa Ha}'кoBo-rrpaKTшIHa
конференцiя 9 червня 2017 р. (м. Марiуполъ).
Марil,поль, .Щон,ЩУУ, 2017. - с.З5-з9.
6. Kostyuchkov S., Pronin Е., Morozova G., Pautova А.
Philosophical Concept of Tenorism at the Plesent Stage
of World Development / SeTgei Kostyuchkov, Eduard
Рrопiп, Galina Morozova, Alrna Pautova // Philosophy of
Science. - 2018. - Х! 5(2) (DесеmЬеr). - Vol. 85. - The
UniversiW ofChicaso Рrеss, 2018. - Р. 1з74-1385.
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