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Галузь знань

050 «Соціально-поведінкові науки»

Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Факультет

052 «Політологія»
«Політологія»
Економіки і менеджменту

Обсяг:

Кредитів ECTS

Годин

5

150

Лекцій
36

Семінарських занять
36

Освітній рівень

бакалавр

2а, 2б
Семестр
обов’язкова
Тип дисципліни
Філософії та соціально-політичних наук
Кафедра
За видами занять:
Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка Вид контролю
78
Екзамен

ВИКЛАДАЧІ

Шимко Олена Володимирівна, shimkoelena2016@gmail.com
Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та соціально-політичних наук ДДМА.
Досвід роботи – 19 років.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографії, участь у 2 колективних монографіях з
актуальних проблем історії та політології.
Провідний лектор з дисциплін: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Громадські об’єднання і організації»,
«Релігієзнавство», «Інформаційні війни», «Історія української культури», «Етика та естетика», «Особиста політична
тактика», «Професійна етика».

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Пререквізити
Постреквізити

«Всесвітня історія», «Історія України та української культури», «Правознавство », «Іноземна мова»
«Логіка, «Теорія демократії», «Глобалістика», «Релігієзнавство», «Громадські об’єднання та організації»

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції

- знання предметної області та професійної діяльності (ЗК 01);
- здатність використовувати категорійно-понятійний апарат та аналітично- здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, дослідницький апарат (СК 01)
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) - здатність описувати, пояснювати та оцінювати інформаційно-політичні
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, процеси та явища і різних історичних, соціальних, культурних, релігійних та
прав і свобод людини і громадянина України (ЗК 06).
ідеологічних контекстах (СК 03);
- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у
інформаційно-політичному контексті їх функціонування (СК 05).

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)
- розуміти предметну область, етичні, інформаційні та правові засади професійної діяльності (РН 01);
- знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності (РН 06);
- вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат РН 08);
- вміти описувати, пояснювати й оцінювати інформаційні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах
(РН 10);
- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у
інформаційно-політичному контексті їх функціонування (РН 12).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Анотація

Протягом всього існування світ зазнав різноманітних змін, які мали як позитивні, так і негативні наслідки. Міжнародні відносини вступили в еру нової
постбіполярної системи. Вона є результатом світового прогресу та активних глобалізаційних процесів. Суспільство увійшло в сучасну інформаційну епоху і разом
з тим отримало нові загрози для власної безпеки як індивідуальної, так і міжнародної. XXI століття, без вагань, можна назвати «століттям інформаційного
прориву», адже в цей час інформація набула неабиякого статусу на всій планеті Земля.
Позитивними сторонами використання інформації є науково-технічний прогрес, розвиток інноваційних технологій, широка база інформаційних ресурсів та
задоволення інформаційних потреб суспільства. На жаль, інформацію почали використовувати як засіб маніпулювання громадською думкою та спосіб деморалізації
суспільства. Цей негативний процес і призвів до нового явища у міжнародних відносинах, яке отримало назву «інформаційні війни».

Мета

В Вивчення процесів агресивного розповсюдження інформації і варіантів створення сприятливих контекстів для успішного проведення
комунікацій. Студент повинен вміти: орієнтуватися в обігу міжнародної інформації конфліктогенного змісту; аналізувати методи, способи, засоби
подачі політичної інформації, інформаційного впливу, маніпулювання; аналітично оцінювати інформаційне протистояння держав та агентів
внутрішньодержавного значення; розрізняти основні види інформаційної війни, інформаційного домінування, інформаційного впливу,
інформаційної зброї.

Формат

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль –
екзамен (очний, дистанційний формат)

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань: поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
АКАДЕМІЧНА - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
ДОБРОЧЕСНІС Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань у
ТЬ
власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо
неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх
джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання
(контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; позбавлення академічної стипендії;
відрахування із закладу освіти.
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин денна форма
в т.ч.
Усього
Л
П (С) Лаб СРС

Змістовий модуль 1 Інформаційні війни
1

Еволюція засобів передачі інформації.

16/16

2/1

4

10/15

2
3
4
5
6
7
8
9

Інтенсифікація інформаційних процесів і національна політична еліта.
Еволюція інформаційного протиборства.
Теорія інформаційної війни.
Інформаційна зброя.
Маніпулятивні технології інформаційної війни.
Інформаційна безпека.
Холодна війна.
Інформаційний вплив сучасних ЗМІ.
Усього годин

16/16
22/16
18/16
18/16
15/16
15/16
15/19
15/19
150

2/1
8/1
4/1
4
4
4
4
4
36/4

4
4
4
4/1
4/1
4/1
4/1
4
36/4

10/15
10/15
10/15
10/15
7/15
7/15
7/18
7/19
78/

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, мультимедійний проектор Epson
H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од.
ПК 10 од., веб-версії Microsoft Office 365 (безкоштовна), Aris Express (безкоштовна), Ramus Educational (безкоштовна). Браузер Opera 66.0.3515.103.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Магда Є. Гібридна війна: питання і відповіді / Є. Магда // MediaSapiens, 2015.

Основна література

Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки:
навчальний посібник / за заг. ред. В. О. Жадька; ред.-упор.: О. І. Харитоненко,
Ю. С. Полтавець. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 356 с.
2.
Горбулін B. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг.
ред. В.П. Горбуліна. Київ: НІСД, 2017. 496 с.
3.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): Підручник /
Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Прнсяжнюк М. М. та ін.; за заг- ред.
Є. Д. Скулиша. Київ: КНТ, 2016. 776 с.
4.
Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми
протидії: аналіт. доп. / за заг. ред. А. Баровської. Київ: НІСД, 2016. 109 с
5.
Історія інформаційно-психологічного протиборства: підруч. / [Я. М.
Жарков, Л. Ф. Компанцева, В. В. Остроухов, В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Є.
Д. Скулиш]; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є. Д. Скулиша. Київ:
Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2015. 212 с.

Додаткова література

1.

URL:
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2.
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Віват, 2015. 604 с.
3.
Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. Вид. 2-ге,
допов. Київ: Києво-Могил. акад., 2016. 502 с.
4.
Почепцов, Г. Віртуальні війни. Фейки / Георгій Почепцов. Харків: Фоліо,
2019. 506 с.
5.
Вишняков О. Інформаційна війна з Росією: уроки виживання. URL:
fakty.ictv.ua/index/readblog/id/1713.
6.
Горбулін B. «Гiбридна війна» як ключовий інструмент російської
геостратегії реваншу. Дзеркало тижня. № 2. 2015, 23 січня. URL:
http://gazeta.dt.ua/
internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrumentrosiyskoyigeostrategiyi-revanshu-_.html.
7.
Почепцов Г. Інформаційні війни: тенденції та шляхи розвитку //
https://ms.detector.media

СИСТЕМА ОЦІНКИ
№

Назва і стислий зміст контрольного заходу

1

Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі протягом семестру. Поточний
контроль – усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях, оцінювання правильності вирішення тестових, практичних та
ситуаційних завдань на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Здобувач здатний продемонструвати критичне
осмислення лекційного та поза лекційного матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації.
Індивідуальне завдання
Підготовка презентації за обраною темою і виступ з доповіддю на практичних заняттях, тез доповідей, статті, роботи на конкурс,
презентації, виступ з доповіддю на конференції

2

Модульна контрольна робота №1 (Здобувач виконує тестові завдання, що відповідають програмним результатам навчання за
темами змістового модуля №1)
5
Колоквіум
Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5)
3

Рейтингова оцінка
min
max
25
40

Тиждень
1-18

10

15

17

15

30

9

5
55

15
100

17
18

Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,5)
(Письмовий залік у разі підвищення рейтингового балу)
Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю
Оцінка за національною
Рівень компетентності
Сума балів
шкалою
за всі види Оцінка
для заліку
навчальної
ECTS
для екзамену
діяльності

90–100

А

81– 89

В

75 – 80

С

65 – 74
55–64

D
Е

відмінно

зараховано

добре

30–54

0 – 29

задовільно

FX

незадовільно
з повторним
складанням

F

незадовільно
з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

незараховано
з
можливістю
повторного
складання
незараховано
з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

55

100

18

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні
пропозиції здобувача в оцінці і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він
отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені питань, що
відносяться до дисципліни, яка вивчається.
Достатній. Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них
змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни
Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про
можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.
Середній. Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни
Середній. Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни
Низький. Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни

Незадовільний. Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання
дисципліни

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

