
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 8.3 «Гібридна 

війна Росії проти України: уроки та 

висновки» 

Рівень BO бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта (Історія) / Середня 

освіта. Історія, правознавство 

Форма навчання денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс 7 семестр / 4 курс 8 семестр, 

один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

150 год. (30/24) 5 кредитів / 150 (8/6) 5 

кредитів 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Історії України та археології 

Автор дисципліни Понєдєльник Лариса Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення перебіг подій в історії України періоду 

«гібридної» війни проти України 

(лютий 2014 р. – до теперішнього 

часу); поняття гібридної війни; 

зовнішні фактори впливу на існування 

незалежності України в умовах 

гібридної війни; перешкоди гібридної 

війни внутрішньополітичній, 

економічній, соціальній ситуації в 

Україні.   

Що буде вивчатися актуальні проблеми дослідження та 

сучасного висвітлення історичного 

коріння російсько-українського 

протистояння; соціокультурні 

особливості та соціальні проблеми 

розвитку Донбасу як підґрунтя 

збройного протистояння, цілі і 

специфіка російської інтервенції на 

Донбасі, політика України на 

«донбаському» напрямі; аналіз 



бойових дій на сході України. 

Чому це цікаво/треба вивчати вироблення ґрунтовної власної точки 

зору з приводу російської інтервенції 

на Донбасі, розвиток мотивації 

студентів до професійного 

вдосконалення в напрямі самостійного 

оцінювання реальних подій; 

стимулювання студентів до 

самостійного наукового пошуку; 

розвиток практичних вмінь і навичок 

розв’язання наукових проблем з історії 

окресленого періоду. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

засвоювати і переосмислювати вузлові 

питання української історії новітньої 

доби, аналізувати джерела та  

історіографію питань російсько-

українських відносин у різних формах 

їх політичного та державного 

існування;  використовувати думки і 

оцінки фахівців, суспільну думку і 

перевіряти дані зі всесвітньої мережі 

Інтернет; підтримувати конструктивну 

дискусію; інтерпретувати результати 

власних досліджень та формулювати 

обґрунтовані висновки, просувати ідеї 

та запити щодо зменшення насильства 

під час війни 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

вдосконалити уміння аналізувати  

наукову, науково-популярну і 

публіцистичну літературу, соціологічні 

опитування, документалістику; 

закріпити досвід аналізу характеристик 

історичних особистостей, їх внесок у 

вітчизняну історію; закріпити уміння  

інкорпорувати набуті знання в 

сучасний європейський 

соціокультурний простір правдивої 

української історії, національної 

пам’яті, формувати європейську 

стратегію репрезентації історичного 

минулого. 

 



Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

