
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ  
Мета курсу: надання знань, умінь, здатностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій в освітніх закладах та природних небезпек, які можуть 
спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на 
об’єктах господарювання, також забезпечення оптимального управління 
охороною праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за 
особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового 
виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих 
місцях.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: безпека 
життєдіяльності, екологічна освіта тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність визначати ймовірність виникнення, тенденцій і 
динаміку розвитку надзвичайних ситуацій, аварій та оцінювати їх наслідки; 
вміння проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з 
питань охорони праці, техногенної та екологічної безпеки, здатність надавати 
консультаційну допомогу у розробленні соціально-культурних проектів і 
програм; готовність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати 
потенційні результати та ризики, приймати відповідальність за планування і 
реалізацію соціокультурного проекту. Програмні результати навчання:  

знати:  теоретичні основи соціального забезпечення; соціальні групи та 
національна безпека держави; об’єкт і предмет економічної безпеки соціальних 
систем; концептуальні основи економічної безпеки соціальних систем; 
соціально-психологічні особливості учнівських груп; алгоритм моделювання 
безпеки соціальних систем будь-якого рівня; механізми діагностування та 
управління загрозами та небезпеками; ознаки загроз та небезпек; 
системостворюючі компоненти безпеки соціальних систем; сучасні підходи до 
організаційного проектування безпеки соціальних систем; вміти: 
використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній діяльності;  
застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні безпеки 
соціальних систем; описувати моделі загроз та небезпеки;  володіти: здатністю 
формувати адекватні міри запобігання загрозам та небезпекам системи безпеки. 
Навичками використання методів та принципів теорії управління безпекою 
соціальних систем; вміннями приймати рішення на різних ієрархічних рівнях з 
економічної безпеки соціальних систем.  

Зміст навчальної дисципліни:  
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ.  

Сутність соціальної безпеки держави. Систематизація та оцінка загроз у 
соціальній сфері. Соціальна безпека та її діагностика. Критерії оцінки та 
показники соціальної безпеки. Механізм забезпечення соціальної безпеки: 



сутність, функції, принципи функціонування. Державні соціальні стандарти та 
гарантії.  

СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ ТА БЕЗПЕКА. Поняття соціальних груп, їхня 
класифікація. Малі групи як інструмент політичного контролю, тиску та суб’єкт 
національної безпеки держави. Великі соціальні групи як суб’єкт національної 
безпеки держави. Соціальна напруженість як інтегральний індикатор соціальної 
безпеки суспільства.  

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ. Поняття та правові ознаки соціального ризику. 
Ознаки соціального ризику, як інституту права соціального забезпечення. 
Класифікація соціальних ризиків: за критерієм організаційно-правової форми 
соціального забезпечення та за змістом.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ECTS, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин практичних занять і 55 години самостійної 
та 14 годин індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік.  
  

  


