




1. Мета дисципліни – дати магістрам комплексне розуміння загальних 
тенденцій щодо теорії і практики реалізації інформаційних, психологічних 
операцій. 

 

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

1.Мати базову освіту рівня бакалавр / молодший спеціаліст. 

2. Володіти навичками аналізу тексту, уміти працювати з інформаційними 
масивами. 

3. Уміти реалізовувати комунікаційні стратегії.   

4. Володіти компетенціями, передбаченими курсом «Теорія та історія 
стратегічних комунікацій».   

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна має на меті дати 
поглиблені концептуальні уявлення про явище інформаційно-психологічних 
операцій (ІПСО); пояснити основні напрямки реалізації ІПСО і комунікаційних 
кампаній, спрямованих на формування позитивного іміджу власної держави / 
руйнування іміджу ворога; пояснити основні комунікаційні моделі і технології 
реалізації ІПСО; пояснити підходи до організації, інформаційного супроводу 
комунікаційної кампанії. Світоглядний і ціннісний аспект дисципліни полягає у 
розумінні інформаційної медійної системи сучасності, що використовується для 
задоволення інформаційних, організаційних, мотивуючих потреб громадськості. 

Дисципліна побудована з урахуванням комплексного підходу, що включає 
низку теоретичних блоків, визначальних для розуміння суті ІПСО, їхнього місця 
у комунікаційній системі державної політики, бізнесових комунікаціях, 
військових комунікаціях; а також проведення практик, у результаті яких магістр 
здійснює розбір пропаганди;  розробляє комунікаційну стратегію реалізації 
інформаційної операції, зокрема: планування; формування мети операції; 
визначення і вивчення об‘єкта впливу; вибір конкретних видів, форм, методів, 
способів і прийомів здійснення психологічного впливу; розроблення змісту і 
технології застосування основних складових психологічного впливу; 
забезпечення контролю за ефективністю проведення конкретних операцій і 
заходів. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  

У межах навчального плану дисципліни передбачено реалізацію низки 
загальних і фахових компетенцій, а також досягнення таких програмних 
результатів навчання: 

ФК1. Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
стратегічних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або професійної 
діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності та/або 
дослідницькій роботі. 



ПРН7. Планувати час на проведення досліджень чи розробку стратегічних 
проєкту. 

 
Серед основних завдань та компетенцій, що визначатимуть професійний 

рівень майбутнього спеціаліста зі стратегічних комунікацій, є: здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність планувати час та 
управляти ним; здатність генерувати нові ідеї (креативність); вміння виявляти та 
вирішувати проблеми у комунікаційному середовищі; здатність приймати 
обґрунтовані рішення для запобігання та розв'язання комунікаційних проблем та 
ін. Важливими уміннями магістра є розбір пропаганди та розробка 
комунікаційної стратегії реалізації інформаційної операції, зокрема: планування; 
формування мети операції; визначення і вивчення об‘єкта впливу; вибір 
конкретних видів, форм, методів, способів і прийомів здійснення психологічного 
впливу; розроблення змісту і технології застосування основних складових 
психологічного впливу; забезпечення контролю за ефективністю проведення 
конкретних операцій і заходів. 

Під час семінарських занять та самостійної роботи магістрам ставляться 
такі завдання: уміти розв’язувати складні завдання і вирішувати спеціалізовані 
питання в галузі стратегічних комунікацій, що пов’язані з пошуком, обробкою, 
аналізом, підготовкою та представленням інформації та  характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов при роботі з громадськістю та 
громадськими об’єднаннями. 

Дисципліна має світоглядний аспект, сприяє виробленню навичок 
формування самостійних оцінок і власних суджень, компетентно й історично 
зважено аналізувати головні елементи побудови інформаційно-комунікаційної 
стратегії розвитку громадянського суспільства.  

 

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 

Відсоток 
у 

підсумко
вій 

оцінці з 
дисциплі

ни 

Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Знати основні підходи до 
підготовки і розробки 
комунікаційної стратегії 
реалізації ІПСО 

Лекції Презентації 
під час 
семінарських 
занять 

10 

1.2 мати уявлення про основні 
форми реалізації, комунікаційні 
технології для реалізації ІПСО 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

Іспит 10 



самостійна 
робота 

1.3. розуміти правила роботи з медіа 
для поширення  ІПСО 

Лекції Іспит 10 

1.4 розуміти перспективи і наслідки 
вдало реалізованих ІПСО / 
«провальних» ІПСО 

Лекції Іспит 10 

2.1 Вміти шукати інформацію, 
аналізувати дані, перевіряти 
факти, пов’язані з контролем 
ходу реалізації кампанії з ІПСО  

Лекції, 
семінарські 
заняття 

Модульна 
робота 1 

20 

2.2. Вміти організовувати 
«ботоферми» і координувати їх 
діяльність 

Самостійна 
робота 

Проект 
статті 

10 

3.1 Презентувати результати ІПСО Самостійна 
робота 

Презентація 
статті  

10 

4 Критично опрацьовувати й 
аналізувати комплекс 
інформаційних джерел 
характеру, використовувати 
здобуті знання у професійній 
діяльності спеціаліста зі 
стратегічних комунікацій 

самостійна 
робота 

Іспит 20 

 Разом   100% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не 
входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 

2.2 3.1 4 

Здатність використовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з стратегічних 
комунікацій, набуті у процесі навчання та/або 
професійної діяльності на рівні новітніх 

   + + + + 



досягнень в інноваційній діяльності та/або 
дослідницькій роботі. 

Планувати час на проведення досліджень чи 
розробку стратегічних проєкту. 

       

 

7. Схема формування оцінки. Контроль знань студентів здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою.  

Впродовж семестру 20 % балів відводиться на аудиторні заняття 
(семінарські заняття, ситуативні тести на лекціях, моделювання ситуацій), 60 % 
– на самостійну роботу, що презентується під час асинхронного навчання у 
вигляді  презентацій завдань – загалом не менше 20 балів (рекомендовано – 36 
балів), максимально 60 балів. Під час складання підсумкового контролю –  
студент може отримати максимально 40 балів (комбінована оцінка), мінімально 
– 24 бали.   

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

Розподіл балів 

Навчальна дисципліна «Інформаційно-психологічні операції» оцінюється за 
100-бальною системою, зокрема: 

Семестровий контроль – 60 балів, а саме: 

  Семінарське заняття 1-4  4х5 = 20 балів; 

  Семінарське заняття 5-7 (Комунікаційна стратегія реалізації 
інформаційної операції)      30 балів 

Іспит (комбінований) – 40 балів, а саме: 

  Письмова екзаменаційна робота  20 балів 

  Самостійна робота   20 балів 

 

Самостійна робота: 

Модульна контрольна робота  (виконується самостійно) 10 балів 

Реферат     2х10 = 20 балів 

 

- семестрове оцінювання: 

 ЗМ-1 



Min. 36 – балів Мах. 60− балів 

Усна відповідь    

Семінари  

 

4х3=12 

 

4х5=20 

Ситуативні тести на лекціях  2х10=20 2х15=30 

Самостійна робота (модульна 
контрольна робота) 

4 10 

   

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – іспит; 

Іспит оцінюється в 40 балів 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

за виконання навчальної програми (оцінювання аудиторних завдань і 
самостійної роботи) магістр має отримати впродовж семестру не менше 20 балів 
(рекомендований мінімум складає 36 балів). Мінімальна кількість балів, які 
додаються до семестрових – 24 бали. 

Магістр, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум 20 балів до складання екзамену не допускається.    

 

 Змістовий 
модуль 1 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Навчальна дисципліна складається з одного модуля, самостійної роботи, що 
оцінюється в межах модуля, та іспиту.  

Оцінювання успішності знань магістра здійснюється у двох формах: 
семестрове оцінювання (семінарські заняття, тести, самостійна робота з 
урахуванням можливості асинхронного навчання) і підсумкове оцінювання 
(іспит). 



Успішне виконання завдання (тести, семінари, самостійна робота, іспит) – 
отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.   

Загальна сума балів – 100 балів (із них семестрове оцінювання – максимум 
60 балів, підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

Усі семестрові роботи (семінари, самостійна робота) мають бути подані в 
гуглоклас або, за домовленістю з викладачем, надсилатися на пошту в робочий 
час. На перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо 
магістр з поважної причини пропустив семінар, то він має право асинхронно його 
відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення семінару. 

Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, 
семінарських занять і самостійної роботи 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

семінар
и 

 

Самостійн
а робота 
(п. 10)* 

Змістовий модуль 1.   Теорія і практика ІПСО 

1 Тема 1.  Основні поняття ІПСО 2   

2 Тема 2. Гібридна війна: історія і сучасність 2 2  

3 Тема 3.  Інформаційна безпека держави 2 2  

4 
Тема 4. Психологічні операції. Класифікація 
психологічних операцій 2   

5 
Тема 5.  Пропаганда в інформаційно-
психологічних операціях 2 4  

6 
Тема 6. Особистість як об’єкт інформаційно-
психологічного впливу 2   

7 Тема 7. Психологічний вплив.  2   

8 
Тема 8. Форми психологічного впливу на 
людей 2   

9 

Тема 9. Особливі способи і прийоми 
психологічного впливу. Технології 
маніпуляції 

2   

10 
Тема 10. Медіа-маніпуляції: механізми та 
інструменти протидії 2 4  

11 

Тема 11. Методика процесу аналізу, оцінки 
та прогнозування воєнно-політичної 
обстановки, морально-психологічного стану 

2 2  

12 Тема 12. Органи психологічної війни 2   

     

10 
*Проєктна робота (самостійно / 
асинхронно) 120 годин (у тому числі):

 Модульна контрольна робота   20 

 Реферат 1   10 

 Реферат 2   10 



 
Розробка комунікаційної стратегії реалізації 
інформаційної операції   20 

 

Аналіз українських медіа продуктів з 
елементами відвертої пропаганди і 
маніпуляції (наприклад, «Матрешка» чи 
«Антизомбі»). 

  10 

 
Аналіз ІПСО щодо глобальних подій (подія 
узгоджується додатково)   10 

     

 
ВСЬОГО 

24 
14+2*
* 

80 

** Години консультацій 

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Семінари –  14 год. 

Консультація – 2 год. 

Самостійна робота – 80  год. 
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