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Пререквізити:  Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

міжнародних відносин, права міжнародної безпеки, міжнародний тероризм як загроза 

міжнародним відносинам, міжнародні конференції та міжнародне посередництво у вирішенні 

конфліктів та інші. 

Постреквізити: Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні дисциплін «Міжнародне інформаційне праве», «Інформаційно-психологічні операції 

в міжнародних відносинах», Технології інформаційного протиборства в міжнародних 

відносинах», «Інформаційний тероризм» та інших навчальних дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти. 

Призначення навчальної дисципліни: Дисципліна призначена для магістрів спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійна 

програма «Міжнародна інформаційна безпека». 

Вивчення навчальної дисципліни: спрямоване на ознайомлення здобувачів із 

концептуальними засадами глобальної безпеки, основними проблемами, що виникають у ході 

конфліктів між суб’єктами міжнародних відносин та з характером і природою виникнення 

міжнародних конфліктів у контексті забезпечення міжнародної та національної безпеки. 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗКЗ. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

- формування наступних фахових компетентностей: 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу та динаміку, принципи організації 

міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики. 

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 

СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру у 

сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні та суспільні 

відносини, політичні та суспільні системи. 

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та  

інформаційному; 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнароднихвідносин 

та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно 

готуватианалітичні матеріали та довідки; 
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СК14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями діяльності міжнародних організацій в 

сфері 

безпеки та сучасних стратегій забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. 

СК16. Здатність аналізувати основи та особливості захисту національного інформаційного 

простору та забезпечення інформаційної безпеки держави. 

Цілі курсу: 

РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стан теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики. 

РН2. Знати та розуміти сутність та специфічні особливості інформаційного протиборства та 

інформаційно психологічних операцій в міжнародних відносинах. 

РН4. Знати та розуміти природу та специфічні особливості інформаційного тероризму. 

РН5. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

відносини. 

РН6. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження 

проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

РН7. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та 

інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

РН9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й 

інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку 

РН10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем 

РН12. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій.  

РН16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки. 

РН17. Аналізувати та оцінювати зміст та специфіку основних напрямів діяльності 

міжнародних організацій в сфері безпеки. 

РН18. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних сферах міжнародного 

співробітництва.  

РН19. Брати участь у професійній дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню точку 

зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з фахових проблем. 

РН20. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

Інформаційні ресурси: 

Необхідні 

1. Багінський А.В. Заходи держави у постконфліктному суспільстві // Вісник  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».  

Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 1 (41). – С. 17-21. Принт», 

2016. – № 1/2 (29/30). – С. 19-25.  
2. Бартош А. А. Основымеждународнойбезопасности. 

Организацииобеспечениямеждународнойбезопасности /А. А. Бартош. — М. : ИздательствоЮрайт, 

2018. — 247 с. 

3. Брусиловська О. І., Бурдяк В. І., Зайцева М. В.Стратегічне партнерство в 

міжнародних відносинах. Монографія – К. : Вадекс, 2018. – 542 с.  
4. Глобальна та національна безпека: підручник / за заг. ред. Г.П.Ситника, Ю.В.Ковбасюка. – 

К.: НАДУ, 2016. – 781 с. 
5. Калдор М. Новые и старыевойны: организованноенасилие в глобальнуюэпоху / М. Калдор. 

– М.: Изд-воИнститута Гайдара, 2015. – 416 с.  

6. Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті. – К.: 
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Наш Формат, 2018. – 320 с 

7. Коломієць О.В. Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації:  

монографія / О.В. Коломієць, – К.: Вид-во КиМУ, 2013. – 427 с. 
8. Кононенко В.П., Новікова Л.В. Фінансування тероризму – загроза для міжнародних 

відносин, практика міжнародного суду ООН та суду ЄС // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2018. - 

№7. – С. 55-59.   

9. Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація: 

навч. посіб. / П.М. Лісовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 156 с. 

10. Міжнародні відносини та світова політика: підручник / В.А. Манжола, 

В.Ю. Крушинський, С.П. Галака та ін.; за ред. В.А. Манжоли. – К.: Знання, 2014. – 

662 с. 
11. Шамраєва В.М. Основні теоретичні підходи до дослідження еволюції концепту 

міжнародної безпеки // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні економічні відносини». – 

2018. - №8. – С. 88-94. 
12. Booth K. TheoryofWorldSecurity / K. Booth. — CambridgeUniversityPress, 2007. -     496 p. 

13. Buzan B., Wæver O. RegionsandPowers: TheStructureofInternationalSecurity / B. Buzan, O. 

WæverCambridge: CambridgeUniversityPress, 2004 — 596 p. 

14. Kazanský R. TheTheoryofConflicts: Textbook / RastislavKazanský. — BanskáBystrica: 
MatejBelUniversity, 2015. ˗ 186 p. 

15. Kazanský R. TheTheoryofConflicts: Textbook / RastislavKazanský. — 

BanskáBystrica: MatejBelUniversity, 2015. ˗ 186 p. 

Додаткові 

1. Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: 

монографія / за заг. ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського. – К.: «РУМЕС», 2017. – 592 с. 

2. Задорожна М. Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної 

свідомості  та підвищення ефективності державного управління // «Демократичне 

врядування». Науковий вісник. – 2014. – Вип. 14. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_14_12 

3. Зовнішньополітичні та комунікативні технології. Підручник. – К. : Центр вільної 

преси, 2016. – 416 с. Авторський колектив: Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піпченко Н. О., 

Москаленко Т. В., Кучмій О. П., Сербіна Н. Ф., Сербіна К. Ю., Фролова О. М., Шевченко О.В. 
4. Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження. Монографія / Макаренко 

Є. А., Рижков М. М., Погорська І. І., Піпченко Н. О. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 456 с. 

5. Ледерак Дж. П. Розбудова миру: стале примирення в розділених суспільствах. Пер. 

з  англ. Д. Каратєєва та Л. Лозової. – К.: Дух і літера, 2019. – 256 с.  

6. Головченко В. І., Копійка В. В., Макаренко Є. А. Регіональні стратегії США і 

Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. Монографія.– К. : Центр вільної преси, 

2016. – 528 с.  

7. Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піпченко Н. О. Комунікативні тренди 

міжнародних відносин. Монографія – К. : Центр вільної преси, 2016. 8.– 614 с.   
8. Любовець Г. Національна безпека та її інформаційна складова / Григорій Любовець, 

Валерій Король // Мова і суспільство. – 2016. – Випуск 7. – С. 95-107. 12 

9. Саміт НАТО у Варшаві: підсумки й уроки. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-

other_news/2049186-samit-nato-u-varsavipidsumki-j-uroki.html (дата звернення: 20.09.2018).  

NATO PolicyfortheProtectionofCivilians. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts 

_133945.htm (дата звернення: 20.09.2018). 
10. Ярміш Н.О. Поняття громадської безпеки. Вісник кримінологічної асоціації України. К., 

2015. Вип. 3 (№ 11). С. 236. 

11. Кушнір Д. В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин 
у Перській затоці (Рукопись) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. політ. наук [спец.]. - К., 2011 

12. Коппель О.А.. Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. Київ: 

ФАДА, ЛТД. - 2015. -224 с. 

13. Капітоненко М.Г. Традиційні міждержавні та внутрішні конфлікти в 

постбіполярній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнароднихвідносин. - 

Вип. 36, част. 2.- К.: ІМВ, 2014. - С. 37-43. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2014_14_12
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts
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14. Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали 

міжнародної наукової конференції. Львів, 22-23 березня 2018 р. / Упорядники: М. Мальський, 

Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. - Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. - 187 с. 

15. Пелих А. О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною безпекою 

євроатлантичних і пострадянських країн. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

к.держ.упр. - К., 2017. 
16. ReparationsinColumbia: whereto? 

MappingtheColombianLandscapeofReparationsforVictimsoftheInternalArmedConflict: Policypaper, 

February, 2019. – Modeofaccess:  https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/ 

ColombiaReparationsPolicyReport FORAPPROSelby, J. «Themythofliberal peace-building» // Conflict, 
Security&Development, Vol. 13. No.1. – 2013 – pp.57-86. 

Політика курсу 

При вивченні дисципліни «Глобальна безпека та міжнародні конфлікти» необхідно 

спиратися на конспект лекцій та рекомендовану літературу. Водночас вітається використання 

інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування 

продуктивної дискусії та різнобічного вивчення інформаційних воєн. 

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

 регулярно відвідувати заняття; 

 планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 

 активно працювати на практичних заняттях: брати участь в обговоренні 

дискусійних питань та кейсів;  

 повною мірою долучатися до активних форм навчання; 

 відпрацьовувати пропущені практичні заняття. 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

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

лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Zoom  проводяться  практичні, індивідуальні заняття та 

консультації, контроль самостійної роботи; 

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

у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної поведінки 

та етики. 

Протоколи комунікації 

Основними каналами комунікації зі здобувачами є сайт факультету та чат університетської 

платформи  Zoom. Для складання пропусків та письмових робіт може бути використана 

електронна скринька викладача. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання 

 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий форми 

контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться на практичному занятті у формі 

усного опитування та навчальної дискусії, виконання тестових завдань, презентацій 

доповідей (в тому числі за результатами групової роботи), обговорення ситуаційних завдань, 

захисту рефератів тощо. 

https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/%20ColombiaReparationsPolicyReport%20FORAPPRO
https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/%20ColombiaReparationsPolicyReport%20FORAPPRO
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Сума нарахування балів за виконання завдань на практичному занятті складає:  

Тема 1 –2 бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи – 1 бал. 

 Тема 2 – 2 бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи – 1 бал. 

 Тема 3 – 2 бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи – 1 бал. 

 Тема 4 – 3 бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи – 1 бал, презентація SWOT-аналізу за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

 Тема 5 – 2 бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи  - 1 бал. 

Тема 8 – 2 бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, презентація SWOT-

аналізу за результатами групової роботи – 1 бал. 

 Тема 9 – 2  бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи  – 1 бал. 

Тема 10 – 2  бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи – 1 бал. 

 Тема 11 – 3  бали: захист презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал, захист презентацій 

доповідей за результатами групової роботи – 1 бал, презентація SWOT-аналізу за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі підготовки 

відповідей за навчальними питаннями теми, підготовки доповідей (в тому числі за результатами 

групової роботи), підготовки рефератів. 

Сума балів за виконання завдань для самостійної роботи здобувачів складає:  

Тема 1 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал. 

 Тема 2 – 2 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

індивідуальних презентацій доповідей – 1 бал. 

Тема 3 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал.  

Тема 4 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал.  

Тема 5 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

Тема 6 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

Тема 7 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій  доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

Тема 8 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій групових доповідей – 1 бал. 

Тема 9 – 2 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал.  
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 Тема 10 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал.  

Тема 11 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

Тема 12 – 3 бали: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 1 бал; виконання 

презентацій індивідуальних доповідей – 1 бал; виконання презентацій доповідей за результатами 

групової роботи – 1 бал. 

 

Схема нарахування балів  зазначена в таблиці. Загальна сума балів за виконання завдань для 

самостійної роботи, роботу на практичних заняттях може сягати 60 балів. 

У разі використання заборонених джерел на екзамені здобувач на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0 балів). У разі настання / подовження 

дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження жорстких карантинних обмежень 

в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної 

форм навчання надається можливість скласти екзамен дистанційно на платформі на 

платформі Zoom в дистанційному «Глобальна безпека та міжнародні конфлікти». 

 

Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль (загальний бал за темами), з якого РАЗОМ ЕКЗАМЕН СУМА 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  

 

 

60 

 

 

 

40 

 

 

 

100 

5 4 5 6 5 5 4 5 5 5 6 5 

на практичних заняттях (бали)    

2 2 2 3 2 0 0 2 2 2 3 0    

самостійна робота  (бали)    

3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5    

 

Т1-Т12 – теми розділів; 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань та 

набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого 

мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити 

до вирішення поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень знань 

за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому 

чи окремих питань. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну 

роботу у формі виконання контрольної роботи, здійснюється шляхом її оцінювання. 

Схема нарахування балів за одне теоретичне питання екзаменаційного білету: 

- 9-10 балів - здобувач цілком і всебічно розкрив сутність питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити; 

- 7-8 балів - здобувач розкрив сутність питання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, але спостерігаються деякі упущення при відповідях на питання та неточні 

обґрунтування; 
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- 5-6 балів - здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, припускається помилок, 

матеріал викладає нелогічно; 

- 0-4 балів - здобувач не розкрив питання навіть у загальних рисах, не розуміє його 

сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає 

нелогічно. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою. 

Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90–100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 



КАЛЕНДАР КУРСУ 

 «Інформаційні війни в міжнародних відносинах» 

№ тижня 

(дні 

тижня) 

Тема 

Форми 

організації 

навчання 

Кількість 

годин 
Завдання для самостійної роботи 

1 семестр 2020/2021 навчального року 

5 тиждень 

(п’ятниця; 

середа)  

Тема 1. Глобалізація як тенденція 

сучасного розвитку. 
 

Лекція 

Практичне 

заняття 

2 

2 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

6,7 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 2.Основні концепції системи 

безпеки. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття 

4 

1 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

8 тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 3. Глобальна та національна безпека 

- виклики ХХІ століття. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

 

2 

2 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

9,10 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 4. Нові загрози для міжнародної 

безпеки. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

11 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 5.  Сучасний тероризм як загроза 

міжнародної безпеці. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

2 

2 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 
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теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

12 

тиждень 

(п’ятниця) 

Тема 6. Сучасні загрози нових технологій. 

 
Лекція 

Практичне 

заняття  

 

 

2 

0 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

13 

тиждень 

(п’ятниця) 

Тема 7.  Human Security. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

 

2 

0 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

14 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 8. Феномен міжнародного конфлікту 

у світовій політиці. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

2 

1 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

15 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 9. Класифікація та види  

міжнародних конфліктів.  

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

2 

2 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

16 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

Тема 10. Міжнародні та 

транснаціональні конфлікти. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

2 

2 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

17,18 

тиждень 

(п’ятниця; 

середа) 

 

Тема 11. Способи та форми  

врегулювання міжнародних 

конфліктів. 

 

Лекція 

Практичне 

заняття  

 

4 

1 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

19 

тиждень 
Тема 12. Міжнародні конфлікти та 

сучасні моделі міжнародної безпеки.  

Лекція 2 

0 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати 
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(п’ятниця)  Практичне 

заняття  

 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями 

теми семінарського заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою. 

 

 


