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ДИСЦИПЛІНА «ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ І СЕПАРАТИЗМ» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Політичний екстремізм і сепаратизм» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта (ад’юнкта). Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного до 
передачі знань та розуміння сутнісних характеристик і основних різновидів суспільно-
політичного екстремізму і сепаратизму, особливостей їх прояву в сучасних умовах загалом і 
українських реаліях зокрема. Особлива увага приділяється з’ясування причин та форм прояву 
етнонаціонального та регіонального сепаратизму. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сутність та різновиди політичного 
екстремізму і сепаратизму, особливостей їх прояву в українських реаліях, формування 
необхідних для науковця сучасних поглядів з теоретичних основ політичного насилля, 
формування вмінь та прищеплення первинних практичних навичок з виявлення та аналізу 
проявів тенденцій політичного екстремізму і сепаратизму, оволодіння структурно-
функціональною спрямованістю системної протидії політичному екстремізму і сепаратизму. 
Попередні вимоги: Аспірант повинен знати: сутність та соціальну базу політичного 
екстремізму й сепаратизму; оволодіти знаннями характерних рис різновидів сучасного 
політичного насилля (політичний терор, політичний нонконформізм, етнополітичний 
екстремізм, релігійний екстремізм, радикальний фемінізм, анархізм, практичний досвід 
протидії явищам політичного екстремізму і сепаратизму в провідних країнах світу. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності знання та навики вироблення виваженої державної політики протидії різним 
формам політичного насилля. 
Змістовні модулі:  

 політичне насилля: поняття, сутність, різновиди; 

 політичний тероризм і екстремізм; 

 різновиди та характерні риси політичного екстремізму; 

 основні тенденції розвитку сучасного політичного екстремізму; 

 сепаратизм: поняття, сутність, передумови виникнення; 

 особливості прояву політичного екстремізму та сепаратизму в сучасних українських 
реаліях та державна політика протидії цим явищам. 
Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, ВБ 2.7. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 годин 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультації), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Хилько Микола Іванович, д.філос.н., проф., професор кафедри політології 
філософського факультету.  
Інформація про викладача: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/221 
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