
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Інформаційні війни 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Назаров Микола Сергійович, кандидат політичних 

наук, старший викладач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; QF-LLL 

– 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-го  

семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин лекцій; 16 

годин практичних занять), 118 годин становить 

самостійна робота 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для всіх 

здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання зі шкільного курсу історії 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

 

Обмеження 

 

Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів наукових уявлень про особливості 

інформаційно-когнітивні та смислові спецоперації, що формують патерни поведінки людини у 

глобалізованому світі. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма дисципліни складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів з 

предметом інформаційних воєн, особливістю інформаційних операцій, інтервенцій. Також в рамках 

вивчення курсу дається комплексна інтерпретація сучасним інформаційним технологіям, які можуть 

використовуватися як зброя.. Вивчення дисципліни «Інформаційні війни» сприяє підвищенню 

політичної культури свідомості,  формування широкого кругозору з безпекових питань. 

Тема 1. Інформаційна політика 

Базові принципи інформаційної політики. Сучасні підходи до інформаційної політики. Інформаційна 

політика в різних реалізаціях. Тренди в інформаційному просторі. Колоніальні і постколоніальні 

інформаційні процеси. 

Тема 2. Інформаційні інтервенції 

Поняття інформаційної та віртуальної інтервенції. Нові медіа як засіб міжнародних інформаційних 

інтервенцій. Внутрішні інформаційні інтервенції. Мікротаргетинг як інструментарій сучасних 

виборчих технологій. 

Тема 3. Інформаційний простір 

Когнітивні підходи до аналізу інформаційного простору. Інформаційно-комунікативні процеси в 

сучасних суспільствах. Агенти впливу і тексти впливу. Особливості захоплення і захисту 

інформаційного і віртуального просторів. 

Тема 4. Інформаційні кампанії 

Як інформаційні кампанії змінюють світ. Інформаційні і віртуальні потоки в різні історичні періоди. 

Взаємозв’язок фізичного, віртуального і інформаційного просторів. Як інформаційні і віртуальні 

потоки формують соціосистеми. 

Тема 5. Смислові війни 

Переосмислення інформаційних воєн. Інформаційна війна як інтелектуальна війна. Смислові війни в 

глобальному контексті ХХІ століття. Нове концептуальне поле битви. Смислові війни в політиці і 

бізнесі. Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей. 

Тема 6. Нові напрямки воєн майбутнього 

Інфовійни в кіберпросторі. Інформаційний інструментарій “промивання мозку”. Невидимі 

інформаційні впливи. Смислові війни в сучасному світі. Конструювання нових смислів для війни. 

Тема 7. Інформаційні і віртуальні потоки в соціосистемах 

Поєднання ідеологічного і комерційного в комунікативних процесах.. Масова людина проти індивіда: 

комунікація, інтелект, поведінка. Військові дослідження проблем комунікації та мислення. 

Підготовка спеціалістів у сфері інформаційних воєн на пострадянському просторі. 

Тема 8. Інформаційні війни: сучасність 

Перша смислова війна у світі (Україна, Росія, Крим). Робота з масовою аудиторією як ознака 

інформаційної війни. Три моделі побудови інформаційних операцій. Нові варіанти інформаційної 

війни. Помилки інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

РН 2 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 



 

 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

РН 3 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії. 

РН 4 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено працювати в 

аудиторії самостійно та під керівництвом викладача. 

РН 5 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Інформаційна політика 

Базові принципи інформаційної політики. Сучасні підходи до інформаційної політики.  

ПЗ 1. Інформаційна політика 

Інформаційна політика в різних реалізаціях. Тренди в інформаційному просторі. Колоніальні і 

постколоніальні інформаційні процеси. 

Тема 2.  

Л. 2. Інформаційні інтервенції 

Поняття інформаційної та віртуальної інтервенції. Нові медіа як засіб міжнародних інформаційних 

інтервенцій. Внутрішні інформаційні інтервенції. Мікротаргетинг як інструментарій сучасних 

виборчих технологій. 

ПЗ 2. Інформаційні інтервенції сучасності 

Внутрішні інформаційні інтервенції. Мікротаргетинг як інструментарій сучасних виборчих 

технологій. 

Тема 3.  

Л. 3. Інформаційний простір 

Когнітивні підходи до аналізу інформаційного простору. Інформаційно-комунікативні процеси в 

сучасних суспільствах. Агенти впливу і тексти впливу. Особливості захоплення і захисту 

інформаційного і віртуального просторів. 

ПЗ 3.  Інформаційний простір сучасних держав 

Інформаційно-комунікативні процеси в сучасних суспільствах. Агенти впливу і тексти впливу. 

Особливості захоплення і захисту інформаційного і віртуального просторів. 

Тема 4.  

Л 4. Інформаційні кампанії 

Як інформаційні кампанії змінюють світ. Інформаційні і віртуальні потоки в різні історичні періоди. 

Взаємозв’язок фізичного, віртуального і інформаційного просторів. Як інформаційні і віртуальні 

потоки формують соціосистеми. 

ПЗ 4. Політичні та інформаційні кампанії 

Взаємозв’язок фізичного, віртуального і інформаційного просторів. Як інформаційні і віртуальні 

потоки формують соціосистеми. 



 

 

Тема 5.  

Л 5. Смислові війни 

Переосмислення інформаційних воєн. Інформаційна війна як інтелектуальна війна. Смислові війни в 

глобальному контексті ХХІ століття. Нове концептуальне поле битви. Смислові війни в політиці і 

бізнесі. Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей. 

ПЗ 5. Смислові та інформаційні війни 

Нове концептуальне поле битви. Смислові війни в політиці і бізнесі. Смислові та інформаційні війни: 

пошук відмінностей. 

Тема 6.  

Л 6. Нові напрямки воєн майбутнього 

Інфовійни в кіберпросторі. Інформаційний інструментарій “промивання мозку”. Невидимі 

інформаційні впливи. Смислові війни в сучасному світі. Конструювання нових смислів для війни. 

ПЗ 6. Війни сьогодні та завтра 

Смислові війни в сучасному світі. Конструювання нових смислів для війни. 

Тема 7.  

Л 7. Інформаційні і віртуальні потоки в соціосистемах 

Поєднання ідеологічного і комерційного в комунікативних процесах.. Масова людина проти індивіда: 

комунікація, інтелект, поведінка.  

ПЗ 7. Інформаційні і віртуальні потоки в соціосистемах 

Військові дослідження проблем комунікації та мислення. Підготовка спеціалістів у сфері 

інформаційних воєн на пострадянському просторі. 

Тема 8.  

Л 8. Інформаційні війни: сучасність 

Перша смислова війна у світі (Україна, Росія, Крим). Робота з масовою аудиторією як ознака 

інформаційної війни. Три моделі побудови інформаційних операцій. Нові варіанти інформаційної 

війни. Помилки інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.  

ПЗ 8. Сучасні інформаційні війни 

Три моделі побудови інформаційних операцій. Нові варіанти інформаційної війни. Помилки 

інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ та дають можливість 

здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПРН 3). Дозволяють формулювати 

мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження (ПРН 6) та доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника в умовах 

міжособистісної взаємодії (ПРН 1). Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 



 

 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено працювати в 

аудиторії самостійно та під керівництвом викладача (ПРН 54). Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності (ПРН 4). 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних 

завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, виконання індивідуальних 

практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання навчальних проектів або 

презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

6. Систематичність та активність роботи на заняттях– 48 балів; 

7. Тестування на аудиторних заняттях – 20 балів; 

8. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

9. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій) – 12 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  
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