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Силабус навчальної дисципліни 

"ІСТОРИЧНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ПРОТИБОРСТВА" 

 
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
Освітня програма Міжнародні комунікації у воєнній сфері 
Освітній рівень Бакалавр 
Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 
Семестр 7 
Кількість кредитів ЄКТС 3 
Розподіл за видами занять та годинами 
навчання 

Лекції – 18 год. 

Семінарські – 24 год. 

Практичні – 2 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
Форма підсумкового контролю Іспит 
Кафедра Зарубіжної воєнної інформації, м. Київ, 

вул. Ломоносова 81, 044-521-32-89 (61-07) 
Викладач (-і) Супрунов Юрій Михайлович 
Контактна інформація sharkov2007@ukr.net 
Дні занять Згідно діючого розкладу занять 
Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни: формування у курсантів:  
сучасних поглядів з теоретичних основ геополітики в контексті зовнішньополітичної 

орієнтації України; 
розуміння геополітичних та історичних аспектів інформаційного протиборства, з 

урахуванням актуальних зовнішніх і внутрішніх викликів інформаційній безпеці 
особистості, суспільству і державі, що дозволить якісно виконувати свої функціональні 
обов’язки під час виконання службових завдань за призначенням, забезпечення практичних 
заходів міжнародного військового співробітництва. 

Передумови для навчання 
знати сучасні погляди та методики воєнно-країнознавчого аналізу країн (регіонів), 

аналізу воєнно-політичної обстановки; історію України, історію війн і воєнного 
мистецтва, історію інформаційно-психологічного протиборства. 

здійснювати оцінку певних процесів і явищ у сфері міжнародних відносин та світової 
політики; 

володіти навичками інформаційних технологій, пошуку інформації з відкритих джерел 
та її аналітичної обробки, Internet, MS Office 

Зміст навчальної дисципліни 
Тема 1. Теоретичні основи геополітики. 
Тема 2. Сучасні геополітичні концепції західної школи. 
Тема 3. Сучасні геополітичні концепції східної школи. 
Тема 4. Геополітичні аспекти інформаційної боротьби. 
Тема 5. Геополітичні концепції – інформаційний вимір. 
Тема 6. Геополітика як боротьба пан-ідей в інформаційному просторі. 
Тема 7. Фальсифікація світової історії та вітчизняної історії в контексті 
інформаційних загроз Україні. 



Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 
Internet, MS Office, PC, multimedia projector, спеціалізований клас 

інформаційних технологій 
Система оцінювання результатів навчання 

- семестрове оцінювання. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані слухачів за тему / модуль : 1-3 теми –

10 балів (1 модуль – 30 балів); 4-5, 7 теми – 10 балів, 6 тема – 30 балів (2 модуль – 60 балів), з яких: 
- тестування – максимум 2 бали; 
- виконання практичного завдання (доповідь-презентація) – максимум 10 балів. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані слухачем з навчальної 

дисципліни протягом семестру – 90 балів. 
Умови допуску до підсумкового оцінювання: успішне проходження семестрового 

оцінювання. 
Мінімальний пороговий рівень – 54 бали. 
Підсумкове оцінювання: іспит. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані курсантом в ході підсумкового 

оцінювання – 10 балів. 
Мінімальний пороговий рівень – 60 балів. 

Семестрове оцінювання здійснюється у формі поточного контролю під час 
проведення лекційних, семінарських та практичних занять і має на меті перевірку засвоєння 
курсантами опрацьованого матеріалу та зарахування залікових кредитів. Поточний 
контроль також передбачає перевірку результатів самостійної роботи студентів. 

Для оцінки знань курсанта використовується принцип нарахування балів за виконані 
завдання з подальшим їх переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності; 
Політика щодо пропусків занять; 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну тощо. 
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