
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Мета дисципліни – надання новаційних знань в царині інструментарію 
комунікаційно-контентних рішень в глобальному та локальному мережевому просторі щодо 
осучаснення фахових поглядів з теоретичних основ новаційних процесів у безпеково-
оборонній сфері держави, сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій щодо 
функціонального забезпечення та контентного домінування, засобів контентного насичення за 
сучасного масштабування публічної уваги, формування вмінь та імплементація первинних 
практичних навичок з виявлення, фахової фіксації, ситуативного аналізу глобальних 
тенденцій новаційної діяльності у безпеково-оборонній сфері, а також процесів, явищ та 
новаційних понять і прикладних концепцій щодо проведення стабілізаційних операцій 
нейтралізуючого та домінуючого контентного характеру. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 
наявності): 

Аспірант/ад’юнкт повинен знати: базові та спеціальні методи проведення наукового та 
науково-прикладного досліджень, основи побудови ІТБД в контентних площинах країни, 
основи системного аналізу, методологію сегментації НІП та ГККП(національного 
інформаційного простору та глобального комунікаційно-контентного простору), основи та 
засади мережевих технологій, методи та методики проведення кількісно-детермінованих 
експериментів, методи зіставлення результатів експериментальних даних. 

Аспірант/ад’юнкт повинен вміти: виявляти та групувати інструментарій 
комунікаційно-контентних рішень в мережевих середовищах глобальних та локальних 
масштабів, проводити порівняльних аналіз технологічних рішень в царині контенту та 
комунікацій великих публічних масивів корпоративного та універсального характеру,вести 
пошук актуальної та перспективної міжнародної інформації та КАІР тематично-проблемних 
процесів за заданими напрямами;  застосовувати прийоми оперативного та середньострокового 
прогнозування в НІП, виокремлювати групи факторів та їхню специфічну дію по впливу на 
цільові функції з урахуванням широкого спектру факторів глобальної взаємодії; організувати 
процес фахової фіксації та обробки контентних явищ, керувати процесом підготовки 
документації та сервісів оперативної та середньострокової аналітичної номенклатури за 
масштабом діяльності в комунікаційно-контентних реальностях, бачити можливості 
використання аргументації та акцентування для інформаційно-психологічного впливу на 
війська та населення зарубіжних країн на тактичному і оперативно-тактичному рівнях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна "Інструментарій та комунікаційно-контентні рішення в мережевому 

просторі" належить до переліку вибіркових дисциплін аспіранта/ад’юнкта. Вивчення 
дисципліни дозоляє зрозуміти методи та способи застосування інноваційних інформаційних 
технологій в оборонній сфері, при веденні війн і стабілізаційних операцій, зрозуміти сутність 
інформаційно-аналітичного забезпечення військ та інноваційних технологій в управлінні 
військами. Велика увага приділяється дослідженню особливостей гібридної війни проти 
України та ефективних нововведень у ведення бойових та спеціальних дій з точки зору 
інформаційних технологій. Розглядаються питання трансформації оборонного сектору 
України та модернізації Збройних Сил України, а також сучасні технології оборонного 
планування. В межах дисципліни розглядається вплив інноваційних технологій у розвиток 
інформаційних систем та комунікацій. Досліджується сучасні тенденції розвитку телебачення, 
систем телекомунікацій та їх використання засобами масової інформації, соціальні мережі та 
блогосфера як засоби масової комунікації, основні методи маніпулювання масовою 
свідомістю та соціального контролю за допомогою ЗМІ.  

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у аспірантів/ад’юнктів 
складових інтегральної компетентності: здатність розв'язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та/або дослiдно-новацiйної, новаційно-імплементарної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних знань, включення в процес синергії знань та 
створення нових за якістю і масштабами застосування цілісних знаньта/або професійної 
практики; загальних і фахових компетентностей: здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу (ЗК-1); набути навички використання новітніх інформаційних і 
комунікаційних технологій (ЗК-2); вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми в галузі 
інформаційних технологій (ЗК-9); здатність розуміти предметну область (в межах професійної 
діяльності) і базові принципи інформаційних технологій, застосовувати і розвивати практичні 
навички та вміння (ФК-1);  здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і 
міждисциплінарні знання, включаючи математичні і наукові принципи, чисельні методи, 
засоби та нотації для успішного розв’язання проблем (ФК-7). 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
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Код Результат навчання 

1 Аспірант/ад’юнкт повинен знати: лекційні заняття, 

заняття з 

використанням 

ігрових моделей, 

самостійна робота 

усні відповіді, 
виконання 
практичних 

завдань та завдань 
для самостійної 

роботи, іспит 

до 45 

1.1 ІТ-простір. Digital-простір. 

Криптокультурний простір. 

Комунікаційно-контентний 

простір можливостей і загроз. 

  

 

1.2 Інструменти мережевого 

простору: представництво, 

функціонал, послуга, сервіс, 

екосистема. 

   

1.3 Явища мережевого простору    

1.4 Мережевий простір можливостей 

та небезпек: кібергігієна клієнта, 

партнера, архітектора. 

   

1.5 Медіагігієна та комунікаційно-

контентна гігієна: можливості та 

перспективи 

   

1.6 Комунікаційно-контентний 

дизайн потоків та контентно-

комунікаційний дизайн 

інструментів діяльності в 

мережевому світі  

   

1.7 Рішення в комунікаційно-

контентних середовищах. Їхня 

специфіка та особливості 

   

1.8 Модерування проблематики для 

комунікаційно-контентних 

рішень безпеково-оборонного 

характеру в умовах АТО 

   

2 Аспірант/ад’юнкт вміти: лекційні заняття, 

заняття з 

використанням 

ігрових моделей, 

самостійна робота 

усні відповіді, 
виконання 
практичних 

завдань та завдань 
для самостійної 

роботи, іспит 

до 45 

2.1 виявляти та групувати 

інструментарій комунікаційно-

контентних рішень в мережевих 

середовищах глобальних та 

локальних масштабів  

   

2.2 проводити порівняльний аналіз 

технологічних рішень в царині 

контенту та комунікацій великих 

публічних масивів корпоративного 

та універсального характеру 

   



2.3 вести пошук актуальної та 

перспективної міжнародної 

інформації та КАІР тематично-

проблемних процесів за заданими 

напрямками  

  

 

2.4 застосовувати прийоми 

оперативного та 

середньострокового прогнозування 

в НІП 

  

 

2.5 виокремлювати  групи факторів та 

їхню специфічну дію по впливу на 

цільові функції, з урахуванням 

широкого спектру факторів 

глобальної взаємодії 

  

 

3 Комунікація лекційні заняття, 

заняття з 

використанням 

роботи у підгрупах, 

самостійна робота 

усні відповіді, 
виконання 
практичних 

завдань та завдань 
для самостійної 

роботи, іспит 

до 5 

3.1 Здатність фахово реагувати та 

будувати комунікацію, виходячи з 

мети і ситуації спілкування 

   

3.2 Здатність вносити фаховий вклад 

та  бути відповідальним за 

синергетичний внесок в роботу 

команди при вирішенні проблеми 

   

3.3. Формувати мотиваційні та 

стимулюючі засоби командного та 

індивідуального характеру для 

потоково-безперервних дій 

фахового характеру в царині 

контентних динамік 

   

4 Автономність та 

відповідальність 

лекційні заняття, 

заняття з 

використанням 

ігрових моделей, 

самостійна робота 

усні відповіді, 
виконання 
практичних 

завдань та завдань 
для самостійної 

роботи, іспит 

до 5 

4.1 Самостійність у навчанні та/або 

професійній діяльності. Прийняття 

відповідальності за командні дії в 

умовах ігрової версійності та 

домінуючих явочних хайпів 

   



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни (код) 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 

 

Програмні результати навчання (назва) 

РН. 1. Аналізувати сучасні передові 

концептуальні таметодологічні знання в 

галузі науково-дослідницької 

та/абопрофесійної діяльності і на межі 

предметних галузей знань 

+ +     +  + +    + + + 

РН. 15. Розуміти сутність інформації, 

проводити критичну оцінку кількості і 

змісту інформації (РН-15).. 
  + + + +  +   + + +    

 



7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання аспірантів/ад’юнктів: рівень досягнення всіх 

запланованих результатів навчання визначається за результатами практичних занять і 

за результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у 

підсумкову оцінку, за умови їх опанування  на належному рівні  і успішної здачі всіх 

лабораторних робіт наступний: 

результати навчання 1.1 – 1.9 [знання] до 45 %; 

результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 

результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%; 

результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

 

Форми оцінювання аспірантів/ад’юнктів: 

семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний 

семестр має один змістовний модуль. Після завершення теми №6 та №8 проводяться 

практичні заняття. Обов’язковим для допуску до іспиту є 2 виступи з доповідями на 

практичних заняттях. 

підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна. 

Екзаменаційний білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 20 балів. 

Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної 

оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. 

умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання 

аспірантом/ад’юнктом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум  36  балів 

за семестр. Аспіранти/ад’юнкти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість 

балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту 

обов’язково повинні написати додаткову контрольну роботу. 

 

У випадку відсутності аспіранта/ад’юнкта з поважних причин відпрацювання та 

перездачі модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до "Положення про 

організацію освітнього процесу у Київському національному університеті". 

 

 

7.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ 

Min.  – балів Max. –  балів 
Виступ на семінарі 1 12 20 

Виступ на семінарі 2 15 25 
Виконання 

аспірантами/ад’юнктами 
самостійних робіт 

9 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орієнтований графік оцінювання: 

 Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 

Виступ на семінарі 1 травень 

Виступ на семінарі 2 травень 

Виконання аспірантами/ад’юнктами 

самостійних робіт  

березень - червень 

Добір балів/додаткова контрольна робота 

та/або до складання домашніх завдань 

червень 

Іспит червень 

 

 

Розрахунок балів, які аспірант/ад’юнкт отримує при успішній здачі заліку: 

 Змістовий 

модуль  

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) /  

National grade  
Рівень досягнень, % / 

 Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 

 

 

  



 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

У тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 ІТ-простір. Digital-простір. 

Криптокультурний простір. 

Комунікаційно-контентний простір 

можливостей і загроз 

2  8 

2 Інструменти мережевого простору: 

представництво, функціонал, послуга, 

сервіс, екосистема 

2  11 

3 Явища мережевого простору 2  11 

4 Мережевий простір можливостей та 

небезпек: кібергігієна клієнта, партнера, 

архітектора 

2  11 

5 Медіагігієна та комунікаційно-контентна 

гігієна: можливості та перспективи 

2  11 

6 Комунікаційно-контентний дизайн 

потоків та контентно-комунікаційний 

дизайн інструментів діяльності в 

мережевому світі  

2 2 22 

7 Рішення в комунікаційно-контентних 

середовищах. Їхня специфіка та 

особливості 

2  11 

8 Модерування проблематики для 

комунікаційно-контентних рішень 

безпеково-оборонного характеру в умовах 

АТО 

2 2 11 

ЗАГАЛОМ 18 4 96 

 

Загальний обсяг  – 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 18- год. 

Практичні заняття  – 4 год. 

Консультації  – 2 год. 

Самостійна робота  – 96 год. 
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