
Тема уроку 13, 14: Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. 

Мета: оволодіти знаннями щодо соціально-політичних небезпек, їх видів та 

особливостей. 

Хід уроку 

Глобальні проблеми людства поділяють: 

✓ глобальна біосферна криза, 

✓ екологічна криза, 

✓ ресурсна криза, 

✓ мирне співіснування, 

✓ припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, 

✓ охорона навколишнього природного середовища, 

✓ паливно-енергетична, 

✓ сировинна та продовольча, 

✓ демографічна, 

✓ інформаційна, 

✓ ліквідація небезпечних хвороб. 

Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та 

засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні 

вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного 

значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі 

(організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів 

їхнього зберігання, використання, переробляння або під час транспортування. 

Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій. Аналіз 

аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. Антитерористичні 

критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної 

небезпеки. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. 

Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку 

суспільства. 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і 

криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення 

життя між різними прошарками населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби 

та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання злочинності як 

фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди 

натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово 

підвищують індивідуальну ймовірність наразитись на небезпеку. 

Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-

політичних конфліктах. Існує досить багато визначень конфліктів. Так, у 

політологічних словниках найпоширенішим є таке трактування конфлікту: 

зіткнення двох чи більше різноспрямованих сил з метою реалізації їхніх 

інтересів за умов протидії.  

Джерелами конфлікту є:  

✓ соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та  

✓ система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні 

блага, освіта.  

Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра 

суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу 



учасників. Конфлікт передбачає усвідомлення протиріччя і суб'єктивну реакцію 

на нього. Якщо конфлікт виникає в суспільстві, то це суспільний конфлікт.  

Будь-який соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об'єктивно 

стає соціально-політичним. Політичні інститути, організації, політичні 

(конфліктують політичні системи) соціальні (конфліктують соціальні системи) 

економічні (конфліктують економічні системи) рухи, втягуючись у конфлікт, 

активно обстоюють певні соціально-економічні інтереси. Конфлікти, що 

відбуваються в різних сферах, набувають політичної значущості, якщо вони 

зачіпають міжнародні, класові, міжетнічні, міжнаціональні, релігійні, 

демографічні та інші відносини.  

Існує дві форми перебігу конфліктів:  

✓ відкрита — відверте протистояння, зіткнення, боротьба;  

✓ закрита (латентна) відвертого протистояння нема, але точиться невидима 

боротьба.  

Поняття «соціально-політичний конфлікт» використовується, коли 

трапляються великомасштабні зіткнення всередині держав (громадянська війна, 

страйки), та між державами (війни, партизанські рухи).  

 

Д/з: Випишіть соціально-політичні конфлікти, що виникли в світі в 

період з 2010 року по теперешній час. 
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