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<соцiальна полimuка mа соцiальна безпека>l
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Профiль програми
1.1. Загальцаiнформацiя

Назва кафедlи Кафелра соцiальноi роботи, софальноi педагогiки
та соцiологii

PiBeHb освiти пlсляд.пIпомна
Наявнiсть лiцензii немае

обсяг 60 юд / 2 кредити еКТС
Форма стажlъання очна, очно-дистанцlина
Мова(и) викладанlrя УкраiЪська, англйська
Тип докl,менту про
cTaя(yвirHHlI

сертифiкат

Iнтернет-адреса
постiйного

розмiщення опису
програми

Офiцifuий сайт Херсонською державного

1тliверситету, кафедrа соцiальноi роботи, софапьноi
педагогiки та соцiолоrii
h

1.2. Мета програми стаrкування
Ознйомленlrя з основними положеннями та засадниЕIими принципап,lи

соцiальноI полiтики та соцiальноТ безпеки держави, а також головними
напрямами реалiзацii соцiальноi безпеки особистостi в суспiльствi.
Отримаяня стажерами теоретичних знань та практичних навиIIок,

необхiдlлж, зоь?ема. в и кл адач ам соцiально-поведiнкових лис цtдrл iл, щодо
cylacHoT проблематики соцiального розвитку та соцiалъноТ безпеки

суспi.lтьства.

1.3,Хараrсгерлrстцка програми стtlrкуванпя
Особл,rвостi програми
стая(увzrннJI

Запропонована програма передбачае знайомство з
кJIючовими положенIulми соцiальноi полiтиrсл та
соцiальноi безпеки в сучасних yMoB:D(; також
прогрitма сприJIти\lе форлryванtпо у стажерЬ



(

уявл""ь про складнiсть i багатограннiсть процесiв,
' Lalльноl поJUтики тащо вlдо)ваються в cQepr соц]

соцiальноi безпеки суспiльства" вмiнню виробляти
певнi моделi розвитку соцiально-полiтичнrо<
процесiв у державi.
t.4.Вик.падапня та оцiнювацня

соцlаJIьяого захисту в YKpaiHi. OcHoBHi напряш,I

| соuiальноТ полiтики в сl^rаснiй державi.

| Змiстовий модуль 2. OcHoBHi концеrщii TpaKryBatTb

<humап sесuriry>>, Глобалiзаuiйнi тенденцii в

cBlToB}fx процесах соцlального захисту.

особливостi
викJIаданшI

Лекцii; пракпгчrri занятrя; проблемнi кейси;
опраuюван}rя проблемллх гштан ь; iнтелекryал ьно-

творча гра

Оцilrювання та

атестацiя

зарахов:rно/не зараховано

1.5. Програмнi компетентностi
о Здатнiсть ана,.riзувати й оцiнювати положеIпu{ соцiа:rьноi лолiтики та

соцiа,чьноi безпеки дерхави,
о Вмiння застосовувати теоретичнi знанI основних положень
соцiа,rьноi полiтики та соцiальноТ безпеки держави.
о Пiдготовленiсть до самостiйного виконання конкретних видiв

дiяльностi, умiнrrя вирilrryъати типовi професiйнi завдання i оцiнювати

результати cBoci працi, здатнiсть самостiйно набувати нових знань i yMiHb за

фахом.
о Пiдютовленiсть до самостifulого виконання конкретню< видiв

дiяльностi, умiння вирiлryъати типовi професiйнi завдлlня i оцiнювати

результати своеi працi, здатнiсть саlrлостiйно набlъати нових знань i упtiнь за

фахом.
о Знання i 1таiнrrя в сферi взаемодiТ з суспiльнил,и iнститlтами i людьми,
а також володiння прийомами Iц)офесiforого спiлкуванrrя i поведiнки.
о Здатнiсть ефективно дiяти в нестандартних (екстремальншr) ситуацiл<.

1.б. Очiкуванi результати стФкувапня
о Оцiнювати доr'ументи

реглаI,rентуочого змiсry, мати

докlълентiв.
о Апалiryъати iнформацiю суспiпьно-полiтичного та правовою змiсry.
о Мати стiйкi уявлення про сюrаднiсть i багатограннiсть rцrоцесiв, що
вiдбуваються в сферi соцiа.rьноi полiтики та соцiальноll безпеки суспЬства.

констач/ючого, директивного та

практлгчнi IlавиtIки скJIадання TilKIo(

1.7. Реryрсне забезпечення реалiзацii програми
Кадрове забезпечеrrня Косrrочков Сергiй Карпович, доктор фiлософськlж

наук, кандидат полiтичrтих HarK, професор кафедри



соцiальноi роботи, соцiальIrоi педагогiки та

соцiологiТ Херсонського державноl о унiверсите ry

Матерiально-техяiчне
забезпечення

Навчальнi аудиторii з мультимедlиним
забезпеченням; MepeTteBi системи поцryку та
обробки iнфорvачiТ; бiблiотечнi рес}?си та
гехнологiТ. зокрема. електоннi; лiтература за

нап рямом стакyванпrl
Iнформацiйне та
навч:lJ]ьно-методичне

забезпечення

Моноzрафiя:
Костючков С.К. Бiополiтичне пiдф},Irтя

ф iлософс bKo-ocBiTH ьоТ концепuiТ в умовах
громадяЕського суспiльства: Монографй / С.К.
Костючков. Херсон: Айлалт,2015. 320 с.

навчальнi посiбнцкu:
1. Костrочков с.к. Полiтологiя. Навчаьно-
методичний посiбник дrя сryдентiв непрофiльних
спецiальностей освiтньо-квалiфiкацiйного рiвrrя

"бакалавр, вищIл( навчzLльних заклмiв.
Херсон:Айлант,2013. - 50 с.
2. Костючков С. К. Основи сошiальноТ держави та

rромадянського суспiльства: Навчальний посiбник /
С, К. Костючков. -Херсон: Айлант, 2016. 256 с.

Аапорське право:
1. Свiдоцтво про ресстрацiю
TBip: Навчальний посiбник
держави та громадянського
вiд l2.08.2019.

авторського права на
<<Основи соцiальноi

суспiльство Nэ91502

HayKoBi dоробкu:
1. Костючков С.К. Структlрно-функцiональнi
особливосti системи мiжнаролних вiдносил у
першiй декадi XXI столiття / С.К. Костючков //

HayKoBi працi MAYTI. - Випуск 2 (а1). - К.: ДI
<Видавничий дiм (.(Персонал)), 2014, С.З9-44
2. Костючков С.К. Толерантнiсть як соцiальна

детермiнаrrта розвитку громадянського суспiльства /
С.К. Костючков /Лранi. Науково-теоретичний i
громадсько-полiтичний альманах. -Nq 12(92) 2012.

,Щнiпропетровськ, 20l2, - С.80-82
J. Костючков С, К, Viсце i роль суrасноi ,толин и у
плаЕетарному бутгi: бiополiтична iнтерпретацiя //

С. К. Костючков // Fчtчrе Human Image: The
ScientiГrc Joumal. - 201б. Nэ3(6). - С. 53-66.
4. Костючков С. К. Застосування практики



{

(дестабiлiзацiйноi змiЬ) в ),,л.{овах гiбридноi вifuи /
С. К. Костючков // YKpalHcbKe суспiльство в ).мовахвiйни: викJIики сьоюденюI та перспективи
миротвореЕIIJI: Всеlкра:вська Еа}тово-щ}актиtIЕа
конферевцiя 9 червrrя 2017 р. (м. Марiуполь), -
Марiупоть,,Щон,ЩlУ, 20|7. - С.З5-З9.
5. Kostyuchkov S., Рrопiп Е., Моrоzоча G., РачЮча А.
Philosophical Concept ofTerorism at the Present Stage
of World Development (Философская коI ]еIщия
терроризма на современном этапе мировою
развития) / Sergei KosФtchkov, EduaTd Рrопiп, Galina
Morozova, Anna Pautovб // Philosophy of Science. -
2018. - Лs 5(2) (December). - Vol. 85. - Тhе
UniveTsiý of Chicago Preýs, 2018. -Р. 1374-1385.
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