




1. Мета дисципліни – поглибити знання студентів з проблеми «історія та 

інформаційна безпека», визначити актуальні тенденції розвитку в українському 

суспільстві та світі щодо розуміння історії як важливої ділянки інформаційної 

безпеки, вивчити традиції та новаторство у підходах до усвідомлення і вирішення 

даного розділу історичної науки.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати сучасні методи історичного пізнання; історичний та політологічний 

термінологічно-понятійний апарат; характер і особливості історичних підходів до 

вирішення безпекових проблем. 

2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й опрацювання 

нової інформації з використанням сучасних  технічних засобів; науково оцінювати 

роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Сучасна цивілізація є свідком загибелі індустріалізму і зростання ролі інформаційної 

цивілізації, з новими способами використання часу, простору та логіки. Замість 

традиційних методів вирішення конфліктів більшої ваги набувають м’які методи, 

пов’язані із використанням засобів впливу на свідомість. Вона виступає одним із 

об’єктів національної безпеки держави. В епоху латентних інформаційних воєн 

найуразливішою ділянкою нацбезпеки є інформаційна безпека і така її складова як 

національна історія. Нерозуміння цього веде до інформаційного неоколоніалізму. 

Дисципліна дозволить студентам-магістрам орієнтуватися в сучасній інфосфері: 

розрізняти пропаганду і подачу об’єктивної картини світу, роль історії в даному 

процесі; уміти відчувати інфошуми, подання сигналів, несумісних із внутрішніми 

символьними системами; виділяти консервативну та динамічну складову масової 

свідомості та багато іншого.  

 
4. Завдання (навчальні цілі) - формувати здатність до цілеспрямованого 

накопичування знання, самостійного пошуку та опрацювання інформації, а також 

здатність до творчого мислення, яке полягає у схильності до нестандартного 

вирішення задач, самостійності міркувань та умовиводів з питань значення історії для 

інформаційної безпеки держави; застосовувати набуті знання з даної проблеми у 

повсякденній діяльності для орієнтації в національно-культурних процесах, оцінки 

світових явищ і подій; надавати кваліфіковані консультації з питань місця історії в 

процесах формування національної безпеки. 

 Загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні компетентності: здатність здійснювати історичні дослідження з визначеної 

тематики, в тому числі використовуючи методологічний інструментарій інших 

гуманітарних і соціальних наук; здатність здійснювати експертний аналіз в 

предметній області; здатність використовувати сучасні цифрові інструменти і 

технології для проведення досліджень та професійної діяльності у сфері історії; 

здатність визначати ступінь достовірності та контроверсійності джерел з вивчення 

дискусійних проблем історії України; здатність виявляти, інтерпретувати та 



аналізувати нові джерела з новітньої історії України; здатність досліджувати історію 

України через використання нових міждисциплінарних напрямів у сучасній 

історичній науці. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати понятійний апарат проблеми, 

наукові характеристики  взаємодії 

«історія-істина-інформація»  

Лекція  Іспит 10% 

1.2 Знати основні напрямки державної 

політики в галузі розвитку 

національної безпеки 

Лекція  Іспит 10% 

1.3 Знати найважливіші факти та події 

щодо проблеми місця та ролі історії в 

інформаційній безпеці держави 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

Контрольна робота; 

 іспит 

20% 

2.1 Вміти виявляти та опрацьовувати 

історичні джерела різних видів, 

аналізувати ЗМІ, наукові тексти та 

оцінювати цю інформацію 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті; іспит 

10% 

2.2 Вміти осмислювати пропоновану 

проблему у форматі «масова 

інформація ХХ ст. та демасифікація 

особистості і культури у ХХІ ст.» 

Лекція Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті 

10% 

2.3 Вміти досліджувати практичну 

дійсність та діяльність конкретних 

постатей з урахуванням наукових 

досягнень 

Самостійна 

робота 

Індивідуальне завдання 

(контент-аналіз) 

5% 

2.4 Вміти формувати, формулювати та 

обґрунтовувати власне бачення 

проблем взаємодії історії та 

інформації 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті 

10% 

2.5 Вміти здійснювати історичний аналіз 

впливу інформації в глобалізаційну 

епоху 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті, іспит 

10% 

2.6 Вміти виявляти і опрацьовувати 

належним чином джерела інформації 

 

Самостійна 

робота 

Індивідуальне завдання 

(контент-аналіз) 

5% 

4.1 Вміти аналізувати стан і тенденції 

розвитку соціально-значущого змісту 

історичного характеру в мас-медіа 

Лекція   Іспит 

 

10% 

  

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання(з опису освітньої 

програми) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4.1 

Розробляти й реалізовувати історичні та міждисциплінарні 

проєкти з урахуванням сучасних методологічних підходів 
+      +   + 

Розробляти механізми адаптування результатів наукових 

історичних досліджень в рамках інформаційних кампаній, 

просвітницької роботи 
 +  +     + + 

 Застосовувати набуті знання, результати досліджень з 

вітчизняної історії у формуванні ціннісних орієнтирів, 

громадянської свідомості й суспільної відповідальності 

громадян 

    + + +   + 

Розуміти і оцінювати вплив сучасних тенденцій розвитку 

історичної науки на вивчення історії України 
       +  + 

Здійснювати дослідження історії України через 

використання нових міждисциплінарних напрямів у 

сучасній історичній науці, застосовуючи на практиці 

навички дослідницької та аналітичної роботи, пов’язаної з 

історією України 

+  +   +  +   

  

7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

 Робота на семінарських заняттях: РН2.1, РН 2.2, РН2.4, РН2.5 - 40 балів/24 бали*. 

 Індивідуальне завдання (самостійна робота): РН2.3, РН2.6 — 10 балів/6 балів*. 

 Контрольна робота – РН1.3 – 10 балів/6 балів* 

* максимальний бал/пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання – іспит. 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись – знання наукової термінології,   вміння 

всебічно розглядати проблему дослідження з використанням відповідних джерел і наукової 

літератури, з’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, думкою та 

інформаційною безпекою, обґрунтовані положення і висновки про них, виявляти спільні й 

відмінні риси в підходах українських і зарубіжних істориків до даної проблеми.  

- форма проведення і види завдань – письмовий іспит, в білеті 2 запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді (1-2 відповідь на запитання оцінюється від 0 д 20 балів);  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. 

- Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на 

семінарських заняттях, тестування) і підсумковий контроль (іспит).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 60 балів; підсумковий 

контроль – 40 балів). 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Робота на семінарських заняттях -  до 40% балів.         
На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною шкалою, яка в 

подальшому переводиться в залікові бали. Результати роботи на семінарському занятті 

оголошуються студентам індивідуально після кожного семінарського заняття. 

Види робіт на семінарському занятті Бали за роботу на 

семінарському занятті 

Min.–_ балів Max. –_ бали 
Участь у дискусії на семінарському занятті  1 3 

Доповнення на семінарському занятті 1 3 
Узагальнення, підведення підсумку семінарського заняття 1 2 

Експрес-контроль на семінарському занятті  1 

Поточна письмова самостійна робота на занятті 2 5 
 

Таблиця переведення балів за роботу на семінарських заняттях у залікові бали. 
Залікові бали Набрана кількість 

балів (8 занять) 

40 96-94 

39 93-91 

38 90-88 

37 87-85 

36 85-83 

35 82-80 

34 79-77 

33 76-74 

32 73-72 

30 71-70 

29 69-68 

28 67-66 

27 65-64 

26 63-62 

25 61-60 

24 59-57 

23 бали та менше не 

зараховуються 

оскільки становлять 

менше 60%  

Менше 57 балів не 

зараховуються 

оскільки становлять 

менше 60% і в 

залікові бали не 

переводиться 

 

Поточна робота  Іспит 

60 залікових балів 

(максимум) 
 

40 балів 
максимум 

Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 

40 

максимум 
10 

максимум 
10 

максимум 

24 

мінімум 
6 

мінімум 

6 

мінімум 

24 бали 
мінімум 



Самостійна робота – індивідуальне завдання. Підготовка контент-аналізу 
текстів масової комунікації. 

Вимоги до роботи:  

- обсяг не більше 4 сторінок; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- визначений термін виконання – до 1 грудня;   

- здавати у роздрукованому вигляді з підписом і в електронному на адресу 

olenapetasyuk@gmail.com  

Структура  Бали 

(максимум) 

Назва мас-медіа 1 бал 

Власники  

Автори, роки контенту 1 бал 

Тема, концепція, призначення історичної тематики 2 бал 

Мета та історично значущий зміст тексту; наявність 

загрози інформаційній безпеці 

3 бал 

Джерелом для вивчення яких історичних процесів, фактів, 

явищ може виступати контент 

3 бал 

 

Контрольна робота 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу здійснюється у формі тестування на останній 

лекції. Контрольна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.  

Критерії оцінювання контрольної роботи у тестовій формі (від 0 до 10 

балів): 

10 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання – 1 бал; 

б) невірна відповідь – 0 балів. 
 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту  

Іспитові питання з дисципліни «Місце історії в інформаційній безпеці держави» 

оцінюються у діапазоні від 0 до 20 балів (1 питання –  20 балів; 2 питання –  20 балів). 

Критерії оцінок з окремих іспитових завдань: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно наповнене розкриття питання – 20-

18 - балів;  

– теоретично обґрунтоване, достатньо розкрите, без глибокого занурення у проблему 

– 17-15 балів; 

– розкриття питання з фактологічною аргументацією – 14-11 балів; 

– неповне розкриття питання – 10-8 балів; 

– висвітлення окремого аспекту питання – 7-4 бали; 

– відсутність відповіді з питання – 0 балів. 

Студент, який дав відповідь на всі питання екзаменаційного білету і набрав не менше 

24 балів добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом 

за результатами поточного контролю. 
 

7.3 При простому розрахунку отримаємо: 

 Поточна 

робота 
 Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
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  Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

1 
Вступ. 
Тема 1.  Історія-істина-інформація 

2  2 

2 
Тема 2. Інформаційна безпека – складова 
національного суверенітету 2  4 

3 
Тема 3. Концептуальні основи національної 
стратегії України. 

2  4 

4 
Тема 4. Формування іміджу України як один із 

національних пріоритетів держави. 
2 2 10 

5 
Тема 5. Історичні міфи, міфологеми та метафори у 

контексті інформаційної безпеки. 
2 4 10 

6 
Тема 6. Основні характеристики інформаційного 
простору держави. 2 

2 
10 

7 
Тема 7. Завдання творення сучасного 
інформаційного простору України. 

2 10 

8 
Тема 8. Постать історика  та інформаційні виклики в 
епоху глобалізації. 

4 4 10 

9 
Тема 9. Історико-політичні інтернет-меми  та 
неологізми на тлі інформаційної війни 

2 2 10 

10 
Тема 10. Ментальна окупація: традиції, теорія, 

практична дійсність 
3 2 10 

 Контрольна  робота 1   

 ВСЬОГО 24 16 80 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Семінари – 16 год. 
Самостійна робота - 80 год. 
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