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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні конфлікти та шляхи їх 

врегулювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»,освітня програма «Міжнародні відносини». 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення здобувачами 

причин виникнення, сутності, структури, етапів розвитку, особливостей, 

механізмів врегулювання, прогнозування, запобігання і подолання наслідків 

сучасних міжнародних конфліктів та вивчення відносин між сторонами 

конфліктів, ролі в цих процесах держав, міжнародних, урядових і неурядових 

організацій в умовах трансформації сучасних конфліктів та застосування 

суб’єктами гібридних методів протистояння. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  

Розуміння впливу міжнародних конфліктів на розвиток системи 

міжнародних відносин в цілому, та окремих країн зокрема, а також на процес 

забезпечення національної та міжнародної безпеки. 

Загальні компетентності: 

ЗК3 – здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово; 

ЗК8 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті; 

ЗК9 – навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага 

різноманітності та багатокультурності. 

Спеціальні фахові компетентності: 

ФК2 – здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному; 

ФК17 – здатність здійснювати всебічний аналіз причин і наслідків 

сучасних міжнародних конфліктів; 

ФК20 – здатність забезпечувати процес прийняття 

зовнішньополітичних рішень. 

 

 1.3. Кількість кредитів - 3 

 

1.4. Загальна кількість годин – 90 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 
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Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

8-й -й 

Лекції 

24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

12 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год.  год. 

у тому числі індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання:  

- ПРН5 – розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної 

регіоналістики при вирішенні практичних завдань; 

- ПРН8 – знання основ ведення фахових дискусій із проблем міжнародних відносин, 

зовнішньої політики; 

- ПРН13 – аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

- ПРН27 – здійснювати всебічний аналіз причин і наслідків сучасних міжнародних 

конфліктів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Трансформація конфліктів від давнини до сьогодення 

 Розвиток конфліктів від античності і до Холодної війни.. Війна, як невід’ємний 

атрибут розвитку людства. Теорія поколінь воєн. Науково-технічний розвиток, як чинник 

трансформації конфліктів. Методологія конфліктів минулого. Ключові моменти в історії 

людства, що вплинули на розвиток війни та військової справи. Доктрина Клаузевіца. Війна, 

як продовження політики. Світові війни.  

Тема 2. Політико-правове визначення міжнародних конфліктів 

 Сучасна система міжнародної безпеки після Другої світової війни. Поняття 

конфлікту. Типи конфліктів. Міжнародний збройний конфлікт. Збройний конфлікт 

неміжнародного характеру і його відмінність від міжнародного збройного конфлікту. 

Поняття «агресії», «геноцид», «злочин проти людства», «злочин проти людяності». 

 Тема 3. Специфіка сучасних конфліктів 

Головні причини дестабілізації у системі міжнародних відносин. Специфіка нових 

регіональних конфліктів. Конвенційні та неконвенційні конфлікти а їх правове 

регулювання. Посилення етнічного та конфесійного факторів у сучасних конфліктах. 

Тероризм. Ісламський фундаменталізм. Право націй на самовизначення і принцип 

територіальної цілісності держав. Сучасні сепаратистські рухи. Міграція і проблема 

адаптації мігрантів у сучасному суспільстві.  
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Поняття гібридної війни, її природа та політико-правові причини виникнення. 

Концепція Хоффмана. Доктрина Герасимова. Особливості проявів гібридної війни та її 

вплив на політику держави. Причини та передумови російсько-українського конфлікту. 

Структура гібридної війни. Ключові етапи конфлікту. Мета гібридної війни. 

Поняття: «інформаційна війна», «інформаційне протиборство», «інформаційний 

вплив», «ідеологічна боротьба», «психологічна війна», «пропаганда», «кібервійна», 

«мережева війна». Характеристики інформаційної війни. Об'єкти інформаційної війни: 

інформаційні системи, інформаційні процеси, масова свідомість, громадська думка, 

індивідуальна свідомість. Наступальні і оборонні інформаційні війни. Види інформаційної 

зброї і способи його застосування. Особливості застосування інформаційної зброї.  

Тема 4. Врегулювання конфліктів 

Міжнародне право в системі міжнародної безпеки. Правові методи врегулювання 

конфліктів. Посередництво як засіб врегулювання сучасних конфліктів. Значення, 

структура та функції переговорного процесу. Сутність і значення миротворчості. Роль 

міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів. Поняття колективної оборони та 

колективної безпеки. Співпраця України та НАТО. Військове врегулювання міжнародного 

конфлікту. Форми завершення конфлікту. 

Тема 5. Сучасні конфлікти в світі  

 Сучасні конфлікти в Європі й конфліктний потенціал регіону. Розпад Югославії, 

конфлікти на пострадянському просторі, Придністров’я, агресія РФ проти Грузії та 

України, сепаратистські рухи в Європі, міграційна криза.  

Сучасні конфлікти на Американському континенті й конфліктний потенціал регіону. 

Етнічні конфлікти, BLM, втручання у вибори президента США, специфіка сучасних 

конфліктів в Латинській Америці. Куба, Нікарагуа (справа Нікарагуа проти США), 

Гватемала, Колумбія (нарковійни), криза у Венесуелі. Фолклендська війна. 

Сучасні конфлікти на Близькому і Середньому Сході, конфліктогенний потенціал 

Азії. Ісламський тероризм, «Арабська весна», громадянська війна в Сирії, боротьба проти 

ІДІЛ, Ірак після виведення американських військ, Іран та його вплив регіоні. Протистояння 

Ізраїлю і мусульманських держав та терористичних організацій. Афганістан та повернення 

Талібану. Посилення позицій Китаю, загроза нової Холодної війни. 

Специфіка збройних конфліктів в Африці. Геноцид в Руанді. Війна між Ефіопією та 

Еритреєю. Конфлікт в Сомалі та загроза піратства у міжнародних водах.  Громадянські 

війни в Анголі та їх наслідки. Громадянські війни в Конго, Чаді, Ліберії. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Трансформація 
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конфліктів від 

давнини до 

сьогодення 

 

16 

 

4 

 

2 

 

10 

Тема 2. Політико-

правове визначення 

міжнародних 

конфліктів 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

   

 

 

8 

      

Тема 3. Специфіка 

сучасних 

конфліктів 

 

 

20 

 

 

6 

 

 

2 

   

 

12 

      

Тема 4. 

Врегулювання 

конфліктів 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

8 

      

Тема 5. Сучасні 

конфлікти в світі 

 

 

 

28 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

   

 

 

16 

      

Разом за розділом  90 24 12   54       

 Усього 

годин  

90 24 12   54       

 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Трансформація конфліктів від давнини до сьогодення 2 

2 Тема 2. Політико-правове визначення міжнародних конфліктів 2 

3 Тема 3. Специфіка сучасних конфліктів 2 

4 Тема 4. Врегулювання конфліктів 2 

5 Тема 5. Сучасні конфлікти в світі 4 

 Разом  12 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Тема 1. Трансформація конфліктів від давнини до сьогодення. 

Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних 

нормативних актів, складання розгорнутого плану відповідей на 

питання теми, підготовка рефератів та доповідей. Додатково: 

порівняти західний і вітчизняний підхід до періодизації поколінь 

воєн, навести власну аргументацію, які недоліки або переваги має 

кожний з підходів. 

 

 

 

10 

2 Тема 2. Політико-правове визначення міжнародних конфліктів. 

Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних 

нормативних актів, складання розгорнутого плану відповідей на 

питання теми, підготовка рефератів та доповідей. Додатково: 

підготуватися до дебатів на тему: політико-правовий аналіз 

конфлікту на Донбасі: міжнародний збройний конфлікт чи 

збройний конфлікт неміжнародного характеру.  

 

 

 

8 
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3 Тема 3. Специфіка сучасних конфліктів. Завдання: опрацювання 

навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, 

підготовка рефератів та доповідей. Додатково: дослідити 

прецеденти російських інформаційних операцій проти України з 

2014 року. Проаналізувати одну конкретну операцію, яка на думку 

здобувача є найбільш вдалою або найбільш провальною тощо, 

навести аргументи. 

 

 

12 

4 Тема 4. Врегулювання конфліктів Завдання: опрацювання 

навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, 

підготовка рефератів та доповідей. Додатково: есе на тему 

«Способи притягнення до міжнародної відповідальності 

гібридного агресора». 

 

 

8 

5 Тема 5. Сучасні конфлікти в світі Завдання: опрацювання 

навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, 

підготовка рефератів та доповідей. 

 

 

 

16 

 Разом   

54 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено 

7. Методи навчання 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

- ПРН5 – розуміння принципів 

використання теоретичних знань 

з міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та 

конфліктів, міжнародної 

регіоналістики при вирішенні 

практичних завдань; 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний 

навчальна дискусія, 

дослідницький метод, 

пояснювальний метод 

усне опитування на 

практичних заняттях; 

оцінювання: виступів 

на практичних 

заняттях, презентацій, 

написання есе, аналіз 

кейсів, письмова 

залікова робота 

ПРН8 – знання основ ведення 

фахових дискусій із проблем 

міжнародних відносин, 

зовнішньої політики 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний 

навчальна дискусія, 

дослідницький метод, 

пояснювальний метод 

усне опитування на 

практичних заняттях; 

оцінювання: виступів 

на практичних 

заняттях, презентацій, 

написання есе, аналіз 

кейсів, письмова 

залікова  робота 

ПРН13 – аналізувати та 

оцінювати концептуальні підходи 

до вирішення проблем 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний 

навчальна дискусія, 

дослідницький метод, 

пояснювальний метод 

усне опитування на 

практичних заняттях; 

оцінювання: виступів 

на практичних 

заняттях, презентацій, 

написання есе, аналіз 

кейсів, письмова 

залікова  робота 

ПРН27 – здійснювати всебічний 

аналіз причин і наслідків 

пояснювально-

ілюстративний, 

усне опитування на 

практичних заняттях; 
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сучасних міжнародних 

конфліктів. 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний 

навчальна дискусія, 

дослідницький метод, 

пояснювальний метод 

оцінювання: виступів 

на практичних 

заняттях, презентацій, 

написання есе, аналіз 

кейсів, письмова 

залікова  робота 

 

8. Методи контролю 

 При вивченні дисципліни «Міжнародні конфлікти та шляхи їх врегулювання» 

застосовуються наступні методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю, який проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі 

виступів здобувачів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 

тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією для визначення поточної оцінки, і враховуються при визначенні підсумкової 

екзаменаційної оцінки з дисципліни.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях 

відповідно до конкретних цілей. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів:  

- тестові завдання;  

- розв’язування задач;  

- виконання творчих завдань.  

Поточний контроль є складовою організації освітнього процесу. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять, поточного 

контролю. Сума балів, які здобувач денної форми навчання може набрати за модульними 

контролями, дорівнює 60.  

    Критерії оцінювання роботи протягом семестру 

 

Методи Критерії оцінювання 

Система 

оцінювання, 

бали 

Усне 

опитування / 

навчальна 

дискусія за 

питаннями 

практичного 

заняття 

Висока активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки 

2 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки, але здобувач припустився окремих 

помилок. 

1 

Тестування за 

питаннями 

практичного 

заняття 

За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 10 тестових питань закритого типу з однією 

правильною відповіддю. Правильна відповідь на 1 питання 

оцінюється в 0,1 бала. 

0,1–1 

Навчальна 

дискусія за 

результатами 

аналізу 

науковою 

Висока активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація ознайомлення із запропонованим матеріалом, 

уміння мислити аналітично, формувати та виражати своє 

ставлення до предмета дискусії, робити висновки. 
2 
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статтею / 

міжнародними 

правовими 

актами 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація ознайомлення із запропонованим матеріалом, 

уміння мислити аналітично, формувати та виражати своє 

ставлення до предмета дискусії, робити висновки, але 

здобувач припустився окремих помилок. 

1 

Підготовка та 

захист 

презентацій 

доповідей 

Змістовна відповідність презентації доповіді 

запропонованій темі та її повне розкриття, формальна 

відповідність методичним рекомендація до підготовки 

презентацій доповідей. 

демонстрація засвоєння знань програмного матеріалу та 

умінь їх застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

презентації доповіді, вміння робити висновки, 

обґрунтовувати власну позицію.  

2 

Змістовна відповідність презентації доповіді 

запропонованій темі та її розкриття, окремі вади 

формальної відповідності методичним рекомендаціям до 

підготовки презентацій доповідей 

демонстрація засвоєння знань програмного матеріалу та 

умінь їх застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

презентації доповіді, вміння робити висновки. 

1 

Перевірка 

складання 

логіко-

структурної 

схеми 

Відповідність схеми запропонованій темі, повнота 

використання матеріалу за темою схеми, наявність логіко-

структурних зв’язків між елементами схеми, демонстрація 

засвоєння знань програмного матеріалу та умінь їх 

застосовувати. 

1 

Виконання та 

захист 

творчого 

завдання (есе) 

Змістовна відповідність есе обраній темі та її повне 

розкриття, формальна відповідність методичним 

рекомендація до підготовки есе 

демонстрація систематизованих та глибоких знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при виконанні та захисті есе, вміння грамотно 

інтерпретувати одержані результати на рівні творчого 

використання, вміння робити висновки, демонстрація 

ознайомлення із запропонованими джерелами. 

3 

Змістовна відповідність есе обраній темі та її розкриття, 

окремі несуттєві вади формальної відповідністі 

методичним рекомендація до підготовки есе 

демонстрація систематизованих знань програмного 

матеріалу та умінь їх застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті есе, вміння грамотно інтерпретувати 

одержані результати на рівні творчого використання, 

вміння робити висновки, демонстрація ознайомлення із 

окремими запропонованими джерелами. 

2 

Змістовна відповідність есе обраній темі та її неповне 

розкриття, окремі суттєві вади формальної відповідності 

методичним рекомендація до підготовки есе 

демонстрація знань програмного матеріалу та умінь їх 

застосовувати на практиці при виконанні та захисті есе, 

вміння інтерпретувати одержані результати на рівні 

творчого використання, вміння робити висновки, 

демонстрація ознайомлення із окремими запропонованими 

джерелами. 

1 
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Перевірка 

групової 

роботи з 

підготовки 

питань до 

колоквіуму 

Демонстрація систематизованих та глибоких знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при підготовці питань для колоквіуму, 

демонстрація ознайомлення  та роботи із запропонованими 

джерелами, творчий підхід до підготовки питань. 

2 

Демонстрація базових знань програмного матеріалу та 

умінь їх застосовувати на практиці при підготовці питань 

для колоквіуму, демонстрація ознайомлення  та роботи з 

окремими запропонованими джерелами. 

1 

Колоквіум Висока активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки.  

3 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із більшістю запропонованих джерел, уміння 

робити висновки, але здобувач припустився окремих 

несуттєвих помилок. 

2 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння матеріалу навчальної дисципліни , 

ознайомлення із окремими запропонованими джерелами, 

уміння робити висновки, але здобувач припустився 

окремих суттєвих помилок. 

1 

Обрана тема контрольної роботи повністю не відповідає її 

змісту; матеріал неякісно структурований або взагалі 

неструктурований; здобувач не використовував творчий 

підхід до вирішення суті поставленого проблемного 

питання; відсутні самостійні висновки за результатами 

виконання контрольної роботи; робота здана викладачеві 

із запізненням або не здана; здобувачем використано 

менше п’яти літературних джерел, не використані новітні 

наукові публікації та іноземні публікації; список 

використаних джерел оформлений із значними помилками 

або відсутній; мають місце порушення академічної 

доброчесності. 

0-2 

Підсумковий 

контроль  

Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно 

оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 

знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідних 

питань і може аргументовано її доводити. 

35-40 

Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, 

вільно оперує термінологією і поняттями, демонструє знання 

джерел, має власну точку зору стосовно відповідних питань 

і може аргументовано її доводити. 

29-34 

Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але 

спостерігаються деякі упущення при відповіді на питання, 

обґрунтування неточні. Не підтверджуються достатньо 

обґрунтованими доказами. 

18-28 

Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє 

їхню сутність, намагається робити висновки, але при цьому 

слабко орієнтується в джерелах, припускається грубих 

помилок, матеріал викладає нелогічно. 

10-17 
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Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені 

запитання, або відповідь не правильна, не розуміє суть 

питання. Не ознайомлений з джерелами. Не може зробити 

висновків.  

0-9 

  

 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання екзамену кількістю 

балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення отриманої 

кількості балів.  

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи семінарському занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою. 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане завдання за 

темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень теоретичної підготовки 

за темою заняття, яке відпрацьовується.  

              
9. Схема нарахування балів 

  

В основу рейтингової системи навчання покладено принцип накопичення балів за певний 

період навчання (семестр, рік), які здобувач отримує за виконання різних видів діяльності.  

Сума цих балів виступає в ролі кількісного показника якості роботи здобувача.  

Оцінка успішності здобувача є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з 

урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів. 

 

 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

За підсумками поточного та підсумкового контролю здобувач може набрати від 0 до 100 

балів включно. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 

Залік 

 

Сума 

Розділ 1 Разом  

 

40 

 

 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

60 
10 10 10 10 20 
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Офіційні сайти органів державної влади та в Україні  

 
https://www.president.gov.ua/ Президент України 
www.rada.gov.ua Верховна Рада України 
https://www.kmu.gov.ua/ Кабінет Міністрів України 
https://www.rnbo.gov.ua/ Рада національної безпеки та оборони України 
www.niss.gov.ua Національний інститут стратегічних досліджень 
 

Офіційні сайти 
 

http://ucmc.org.ua/uk/hybrid/ - Український кризовий медіацентр, група протидії гібридним 
загрозам 
https://www.icc-cpi.int/ukraine - Міжнародний кримінальний суд. Стан розгляду справи 
щодо України. Офіційний веб-сайт. ICC.  
https://www.icty.org/ - Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії. 
Офіційний веб-сайт. ICTY. 
https://www.nato.int/ - сайт Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 
https://www.un.org/en - ООН 
https://www.un.org/securitycouncil/content/security-council-documents - документи РБ ООН 
http://ua.icrc.org/ - Міжнародний комітет червоного хреста в Україні 
 
 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

https://www.realcleardefense.com/articles/2018/07/23/bolshevik_hybrid_warfare_113637.html?fbclid=IwAR2VtuBEHjoUFKlVmP3OvKSTd9yXfZEAoYrPBiXIFM3I7olYzJXYR4LmIgo
https://www.realcleardefense.com/articles/2018/07/23/bolshevik_hybrid_warfare_113637.html?fbclid=IwAR2VtuBEHjoUFKlVmP3OvKSTd9yXfZEAoYrPBiXIFM3I7olYzJXYR4LmIgo
https://www.realcleardefense.com/articles/2018/07/23/bolshevik_hybrid_warfare_113637.html?fbclid=IwAR2VtuBEHjoUFKlVmP3OvKSTd9yXfZEAoYrPBiXIFM3I7olYzJXYR4LmIgo
https://www.e-ir.info/pdf/74474
http://www.gmfus.org/publications/nothing-new-hybrid-warfare-estonian-experience-and-recommendations-nato
http://www.gmfus.org/publications/nothing-new-hybrid-warfare-estonian-experience-and-recommendations-nato
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1
https://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.rnbo.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://ucmc.org.ua/uk/hybrid/
https://www.icc-cpi.int/ukraine
https://www.icty.org/
https://www.nato.int/
https://www.un.org/en
https://www.un.org/securitycouncil/content/security-council-documents
http://ua.icrc.org/
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змішаною формою навчання, а саме: 

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття; 

– дистанційно на платформі Google Classroom проводяться практичні (практичні), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік в 

тестовій формі дистанційно.  
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни_____________________ 
(назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 

Заступник декана _____________ факультету з навчальної роботи  

 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 

Голова науково - методичної комісії  _____________ факультету  
 

___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  

  

 


