
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 2.1.1. 

2. Назва: Соціальна та економічна безпека життєдіяльності навчального закладу; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:11; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевчук Т.Є., кандидат 

педагогічних  наук,  доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• до самостійної професійної дії; 

• до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: психологія і 

педагогіка; 

      •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): педагогіка вищої школи, педагогіка та методика викладання у вищій школі. 

12. Зміст курсу: Соціальна безпека навчального закладу як інституту суспільства і 

держави. 

Система економічної безпеки навчального закладу. Економічна безпека ВНЗ в умовах 

євроінтеграції освіти в Україні. Сучасні стратегії соціальної та економічної безпеки навчальних 

закладів в Україні. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія / І.Ф.Гнибіденко, 

А.М.Колот, О.Ф.Новікова та ін..; За ред.. І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, В.В.Рогової. 

– К.: КНЕУ,2006. – 292с. 

2. Козаченко Г.В. Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства / 

Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2009. – №4. – Т. 2. – С. 34-38.  

3.  Ляшенко О.М. Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства / О.М. 

Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 17. 

Ч. ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 179-187.  

4. Пекін А.Ю. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія / 

А.Ю. Пекін // Економіст. – 2007. – №8. – С. 23-26.  

5. Пономарьов В.П. Економічна безпека підприємства: сутність, трактування, точки 

зору / В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко // Менеджер. – 2002. – №1(17). – С. 67-71.  

6. Стеців І.С. Економічна безпека ВНЗ: cутність та особливості планування : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vlp.com.ua/node/6624 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
  лекцій 20 год, семінарських 16 год.,   самостійна робота 54 год.,   разом 90 год.. 

 Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік вкінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розробник опису дисципліни           Шевчук Т.Є., кандидат педагогічних  наук, доцент 
                                      
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 2.1.1. 

2. Title:  Social and economic safety of the life of the educational institution ; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 6; 

6. Semester when studying discipline: 11; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchuk T.E., 

candidate of pedagogical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to independent professional activity; 

• before developing its activities in new, unique conditions. 
10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures;  

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: psychology and 

pedagogy;       

     • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): pedagogy 

of higher education, pedagogy and teaching methods in higher education.  

12. Content of the course: Social security of an educational institution as an institution of 

society and state. System of economic security of the educational institution. Economic security 

of universities in the conditions of European integration of education in Ukraine. Modern 

strategies of social and economic security of educational institutions in Ukraine.  

13. Recommended editions: 
1. Social Security: Theory and Ukrainian Practice: Monograph / I.F.Gnibidenko, AMKolot, 

O.F.Novikova and others; For ed., I.F. Hnibidenka, AMKolota, VVRogovoy. - K .: KNEU, 

2006. - 292s. 

2. Kozachenko G.V. Decomposition of management of economic safety of the enterprise / GV 

Kozachenko, O.M. Lyashenko // Bulletin of the Khmelnitsky National University. - 2009. - №4. 

- T. 2. - P. 34-38. 

3. Lyashenko O.M. Definition of socio-economic security of the enterprise / O.M. Lyashenko // 

Economics. Management. Entrepreneurship. Zb sciences Works of Volodymyr Dahl East-

Ukrainian National University. Whip 17. Part II. - Lugansk: View of the SNU them. V. Dahl, 

2007. - P. 179-187. 

4. Beijing A.Yu. Economic security of enterprises as an economic-legal category / A.Yu. Beijing 

// Economist. - 2007. - №8. - P. 23-26. 

5. Ponomarev VP Economic security of an enterprise: essence, interpretation, point of view / VP 

Ponomarev, O.M. Lyashenko // Manager. - 2002. - No. 1 (17). - P. 67-71. 

6. Stetsov I.S. Economic security of universities: the nature and features of planning: [Electronic 

resource]. - Access mode: http://www.vlp.com.ua/node/6624 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures 20 hours, seminars 16 hours, self-study 54 hours, total 90 hours. 

 Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: the end of the 10th semester. Current Control (100 points): Testing, Surveys  16. 

Language of teaching: Ukrainian 

 

 

Head of the department                         Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, professor 

Shevchuk T.Ye.,                                The Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


