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Вступ 

Анотація 

Зміни в світовій економіці, фінансах, засобах комунікацій відображаються на 

природі військово-політичних відносин і, відповідно, сучасних військових 

конфліктів. Сучасні військові конфлікти отримали нові властивості в порівнянні з 

минулими конфліктами, в яких було зроблено ставку на силове домінування. 

З'явилися нові терміни, такі як «проксі-війна», «гібридна війна», «мережева 

війна», «приватизована війна». 

Сучасні війни використовують всі інструменти: політичні, економічні, 

інформаційні, військові і т.д. Хоча військові інструменти відходять на другий 

план, але не виключаються з протиборства-відбувається постійне вдосконалення 

існуючих і створення нових видів зброї. Наприклад, засоби впливу на природне 

середовище; засоби, які надають поступове руйнівний вплив на організм людини, 

що ослабляють його життєздатність і захист від інфекційних чинників; зброю, в 

основі дії якої керуючий вплив на психіку людини і тварин; зброю для виборчого 

ураження населення за расовою, статевою чи іншої генетично зумовленого 

ознакою і т.д.  

Завданням курсу є забезпечення теоретичної і практичної підготовки фахівців 

для розв’язання завдань управління особистою безпекою, захистом персоналу й 

населення у випадку виникнення військових конфліктів. 

Ключові слова: війна, військові конфлікти, зброя, терроризм, безпека, 

захист цивільних об'єктів. 



 

Abstract  

 

Changes in the world economy, finances, means of communication are reflected in 

the nature of military-political relations and, accordingly, modern military conflicts. 

Modern military conflicts have acquired new features in comparison with previous 

conflicts in which power domination was relied on. New terms have appeared, such as 

"proxy war," "hybrid war," "network war," and "privatized war." 

Modern wars use all tools: political, economic, information, military, etc. Although 

military instruments recede into the background, but are not excluded from the 

confrontation, there is a constant improvement of existing and creation of new weapons. 

For example, means of influencing the natural environment; means that have a gradual 

destructive effect on the human body, weakening its viability and protection against 

infectious factors; weapons, based on the action of which has a controlling effect on the 

human and animal psyche; weapons for selective defeat of the population on racial, 

sexual or other genetically determined basis, etc. 

The aim of the course is to provide theoretical and practical training for the tasks of 

personal security management, protection of personnel and the public in the event of 

military conflict. 

Key words: war, military conflicts, weapons, terrorism, security, protection of 

civilian objects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 Всі галузі знань Вибіркова 

Модулів – 1 

Всі спеціальності 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

3-й 3-й 

Електронна адреса 

РПНД на сайті 

Університету:  

http://www.nuos.edu.ua

/students/osvita/polozhe

nnya.php?ELEMENT_I

D=2005 

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестри 

5-й 5-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7. 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Лекції 

15 год 8 год 

Практичні заняття 

30 год 10 год 

Самостійна робота 

105 год 132 год 

Індивідуальні завдання  

– – 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована (письмовий 

контроль, тестовий 

контроль) 



 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни " Характер і особливості сучасних 

військових конфліктів " є ознайомлення студентів з теоретичними основами і з 

закономірностями сучасних військових конфліктів; з проявами в Україні 

тероризму (як однієї з форм ведення війни); з сучасними засобами ураження, а  

також  освоїти механізми і технології захисту населення від вражаючих факторів 

сучасної зброї, впливу інформаційного чинника на безпеку людини і суспільство 

та формування у студентів наступних професійних компетентностей: 

- розуміння наявності военных угроз, забезпечення особистої безпеки під 

час ведення бойових дій; 

- виконання правил безпечної поведінки під час терористичного акту, а 

також особливих правил поведінки при захопленні в якості заручника; 

- вміння оцінити обстановку в осередках ураження; 

- вміння оцінити інженерний захист працівників СХ. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумов для вивчення дисципліни не має. 

 

4. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає наступні 

знання та вміння, що забезпечать зазначені у меті професійні компетентності: 

Знання вражаючих факторів зброї масового ураження, звичайних засобів 

ураження і зброї, заснованої на інших фізичних принципах; характеристик 

найбільш можливих проявів терористичних актів; загальних правил безпечної 

поведінки під час терористичних актів; видів впливу в психологічній війні; 

організації навчання населення діям при проведенні евакуації; комплексу заходів 

щодо захисту населення і зменшення втрат в економіці; найбільш актуальних 

загроз безпеці України. 



 

  Вміння вирішувати задачи по оцінці радіаційної і хімічної обстановки; 

розрахувати ступень руйнування будівель, споруд при застосуванні звичайних 

(сучасних) засобів ураження; вирішувати задачи по оцінці обстановки в осередках  

ядерних ударів; прогнозування параметрів ударної хвилі, світлового 

випромінювання, радіоактивного зараження місцевості; розрахувати площі 

основних, допоміжних приміщень, систем життєзабезпечення сховища; 

підготувати до роботи прилади дозиметричного і хімічного контролю. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти воєнних конфліктів  

            Змістовний модуль 1. Сучасні війни та воєнні конфлікти  

            Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат війн і воєнних конфліктів. 

                  [1], [3], [4], [7] 

  Тема 1.2. Основні особливості локальних війн і воєнних 

         конфліктів в умовах глобалізації.      [2],  [5],  [8], [10] 

       Тема 1.3. Терроризм как форма проявления войны      [12], [13] 

 

            Тема 1.4. Засоби і методи ведення війни   [4] стр. 8–11, [7], [8] 

 

              Змістовний модуль 2. Соціальні аспекти сучасних війн. 

 

        Тема 2.1. Психологічні особливості сучасних війн і їх вплив  на поведінку і 

стан людини. 

          [6] стр. 136-141, [9], [11] стр. 97–105, [14] стр. 2 – 5 

       Тема 2.2. Защита гражданского населения, объектов и культурных 

ценностей при ведении военных действий       [15] стр. 114-165.  

 

  Тема 2.3. Загрози безпеці України  [2], [6] стр.136-141, [11] стр. 97–105, 

[13], [16], [17]    

 

 

 

 

 

                               



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п.з. інд с.р. л п.з. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти воєнних конфліктів  

Змістовний модуль 1. Сучасні війни та воєнні конфлікти 

Тема 1.1. Категорійно-понятійний 

апарат війн і воєнних конфліктів. 

14 2   12 14 1   13 

Тема 1.2. Основні особливості 

локальних війн і воєнних 

конфліктів в умовах глобалізації. 

10 2   8 14 1   13 

Тема 1.3. Терроризм как форма 

проявления войны 

16 2 4  10 18 1 2  15 

Тема 1.4. Засоби і методи ведення 

війни 

35 3  6  26 29 1 2  26 

Разом за ЗМ 1 75 9  10  56 75 4 4  67 

                        Змістовий модуль 2. Соціальні аспекти сучасних війн. 

Тема 2.1. Психологічні особливості 

сучасних війн і їх вплив  на 

поведінку і стан людини. 

22 2 4  16 19 1 2  16 

Тема 2.2. Защита гражданского 

населения, объектов и культурных 

ценностей при ведении военных 

действий 

35 2 12  21 43 2 2  39 

Тема 2.3. Загрози безпеці України 

 

18 2 4  12 13 1 2  10 

Разом за ЗМ 2 75 6 20  49 75 4 6  65 

Усього годин 150 15 30  105 150 8 10  132 



 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Форми і засоби терористичної діяльності, характерні для 

сучасних умов.  

Головні ознаки терористичної діяльності. Психологічний портрет 

терориста. Правові норми протидії тероризму. Рекомендації 

родичам, знайомим по недопущенню залучення близької їм 

людини у ряди терористів. Запобігання проносу засобів тероризму. 

Характеристика найбільш можливих проявів терористичних актів: 

у великих містах - вибухи в метро, наземному транспорті, в 

будинках, на вулиці; в невеликих населених пунктах - взяття 

заручників, захоплення будівель, напад на співробітників 

правоохоронних органів і представників органів влади; поза 

населеними пунктами - підриви транспорту, захоплення 

заручників, засідки на дорогах і розстріл автомобільних колон і 

транспортних засобів. Загальні правила безпечної поведінки. 

Розробка пам'ятки щодо дій населення по боротьбі з тероризмом.  

Правила поведінки під час вибуху в метро, в разі захоплення 

населеного пункту терористами, при отриманні листів, бандеролей, 

посилок. Особливі правила поведінки при захопленні в якості 

заручника.  

4 2 

2.  Основні вражаючі фактори сучасної зброї. 

 Загальна характеристика зброї масового ураження. Основні 

відмінні риси зброї масового ураження. Різновиди ядерних 

боєприпасів. Вражаючі фактори ядерного вибуху, параметри 

ударної хвилі, світлового випромінювання, проникаючої радіації, 

радіоактивного зараження місцевості, електромагнітного імпульсу. 

Поняття про експозиційної, поглинутої, еквівалентної дози 

опромінення. Рішення задач по оцінці наслідків ядерних ударів. 

Вражаючі фактори хімічної зброї. Тактико-технічні 

характеристики звичайних засобів ураження і зброї, заснованої на 

інших фізичних принципах. Високоточна зброя, її характеристики. 

Розрахунок ступеня руйнування будівель, споруд при застосуванні 

звичайних (сучасних) засобів ураження. Модульна контрольна 

робота №1. 

4 2 

3.  Оцінка обстановки в осередках ураження. 

 Використання розрахункових лінійок для вирішення завдань по 

оцінці обстановки в осередках ураження. Визначення наслідків 

ядерних ударів і прогнозування параметрів ударної хвилі, 

світлового випромінювання, радіоактивного зараження місцевості.  

2 - 

4.  Основні завдання інформаційно-психологічного  забезпечення 

сучасних війн і конфліктів.                                                          

Мета психологічної війни. Види впливу в психологічній війні. 

Специфіка форм психологічної війни. Апарат психологічної війни. 

Зміст психологічного впливу у військових цілях. Технології 

психологічної війни. Методика вивчення об'єктів психологічної 

війни. Особливі способи і прийоми психологічної війни. Типові 

прийоми інформаційної війни. 

4 2 



 

5.  Заходи щодо захисту населення і територій при веденні 

військових дій.  
 Комплекс заходів щодо захисту населення і зменшення втрат в 

економіці. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 

виникнення питань надзвичайних ситуацій. Спеціальні, локальні та 

об'єктові системи оповіщення. Характеристика технічних засобів 

передачі інформації. Розробка текстів звернення до населення. 

Заходи інженерного захисту населення і об'єктів. Районування 

територій.  Вимоги до розробки протизсувних, протиповеневих, 

протиселевих, протилавинних, протиерозійних систем і споруд. 

4 - 

6.  Укриття населення в захисних спорудах. Евакуація населення. 
Класифікація захисних споруд. Устаткування сховища. Норми 

площі, обсягу, висоти  приміщень. Планування сховища. 

Розрахунок площі основних і допоміжних приміщень сховища. 

Розрахунок систем життєзабезпечення сховища . 

Види евакуаціі.Путі проведення евауаціі. Планування евакуації 

населення. Організація оповіщення керівників підприємств і 

населення про початок проведення евакуації. Організація 

управління евакуацією. Навчання населення діям при проведенні 

евакуації. Евакуація матеріальних і культурних цінностей. 

Створення збірних евакуаційних пунктів, проміжних пунктів 

евакуації і прийомних евакуаційних пунктов.Перечень документів 

і речей, які необхідно мати при собі під час евакуації. 

4 2 

7. . Радіаційний і хімічний захист населення.  

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки. Хімічний і 

дозиметричний контроль. Характеристика засобів радіаційного та 

хімічного моніторингу (індикатори радіоактівності, радіометри, 

рентгенометри, дозиметри, газові сігналізатори, газові аналізаторі, 

прилади хімічної розвідки, польові хімічні лабораторії).  

Підготовка до роботи приладів дозиметричного і хімічного 

контролю. Основні характеристики сучасних засобів 

індивідуального захисту, правила їх застосування. Способи та 

засоби знезараження різних поверхонь. Часткова і повна санітарна 

обробка населення. Технічні засоби, що застосовуються для 

спеціальної обробки.  

4 - 

8.   Протидія загрозам національній безпеці України.        

Найбільш актуальні загрози безпеці України. Оцінка громадянами 

України зовнішніх та внутрішніх загроз. Діяльность держави у 

сфері безпеки і оборони. Діяльность армії та інших силових 

структур. Місце розвідки у реформуванні системи забезпечення 

національної безпеки України. Діяльність  спецслужб на території 

України. Які країни та організації можна вважати нашими 

стратегічними союзниками.Оцінка громадянами ситуації на 

Донбасі. Готовність громадян захищати країну.  Ефективность 

роботи силових структур. Аналіз документів про слабкі місця 

держави, гібридни загрози безпеці України та протидію їм.                      

Модульна контрольна робота №2. 

 

4 2 

 Разом 30 10 



 

Самостійна робота 

Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 15 

2 Підготовка до практичних робіт 45 60 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 45 57 

РАЗОМ 105 132 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни " Характер і особливості сучасних військових конфліктів " є: 

– звіти з виконання практичних робіт (письмовий контроль); 

– модульна контрольна робота у формі тестування (тестовий контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль). 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 



 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Поточний контроль виконання практичних робіт (письмовий контроль) 

 

Виконання кожної практичної роботи має супровожуватися звітом виконаних 

завдань, допускаються для зарахування практичної роботи студентські 

презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до тематики дисципліни 

на наукових заходах. 

Оцінювання 

практичних 

робіт. Бал 

Критерії оцінювання 

10 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках 

проведена коректна інтерпретація результатів. 

8 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає звіт 

та робить висновки. 

6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки. 

4 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну під керівництвом викладача; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

     

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: денна форма - 

80 балів (8 практичних робіт по 10 балів); заочна форма – 50 балів (5 практичних 

робіт по 10 балів).  



 

Поточний модульний контроль (тестовий контроль) 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал (денна 

форма) 
10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 

Бал (заочна 

форма) 
25 23 20 18 15 13 10 8 7 5 3 

По завершенні змістовного модуля здійснюється модульний контроль – 

тестування. 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з практичних робіт (письмовий 

контроль) 

8 х 10 балів = 80 

балів 

5 х 10 балів = 50 

балів 

Модульний контроль №1 (тестовий 

контроль) 

10 х 1 балів = 10 

балів 

25 х 1 балів = 25 

балів 

Модульний контроль №2 (тестовий 

контроль) 

10 х 1 балів = 10 

балів 

25 х 1 балів = 25 

балів 

Всього 100 100 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

 

ЗМ 1 

Т 1.3 Практична робота № 1  10 Практична робота № 1 10 

Т 1.4 Практична робота № 2  10 Практична робота № 2  10 

Т 1.4 Практична робота № 3  10 - - 

 
 Модульний контроль 

№1 

10 Модульний контроль 

№1 

25 

ЗМ 2 

Т 2.1 Практична робота № 4 10 Практична робота № 4 10 

Т 2.2 Практична робота № 5 10 - - 

Т 2.2 Практична робота № 6  10 Практична робота № 6 10 

Т 2.2 Практична робота № 7 10 - - 

Т 2.3 Практична робота № 8 10 Практична робота № 8 10 

 
Модульний контроль 

№2 
10 

Модульний контроль 

№2 

25 



 

9. Засоби навчання 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, проектор, слайди, 

плакати, засоби масової інформації. 
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