
 

 Кафедра соціології 

 

Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики 
 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Галузь знань 05 Соціально-поведінкові науки 

Спеціальність 054 Соціологія 

Освітня програма Врегулювання конфліктів та медіація 

Статус дисципліни Вибіркова  

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 5 курс, перший семестр 

Обсяг дисципліни 4 кред. ЄКТС/120 годин 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

залік 

Розклад занять  

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор і практичні: к.с.н., доцент Єнін Максим Наімович +380953246408; 

 

Розміщення курсу Moodle КПІ імені Ігоря Сікорського 

Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на освоєння умінь та навичок проводити аналіз причин, 
наслідків та шляхів вирішення військових конфліктів, застосовування спеціальних методик їх 
дослідження. Курс орієнтує магістрантів на основні поняття, проблеми та теорії, що існують в 
предметному полі соціології війни, вивчення політичних й наукових дискурсів, а також 
мобілізаційних практик феномену війни, емпіричних методів дослідження в даній галузі знання. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 
 визначити завдання соціології війни в структурі сучасного соціологічного знання; 
 з'ясувати як соціологія пояснює сутність та причини війни;  
 порівняти спільні та відмінні риси традиційних та сучасних війн;    
 розглянути еволюцію мобілізаційних практик від традиційних до сучасних війн;  
 виявити особливості концепту гібридної війни; 
 розглянути дискурси гібридної війни на Заході, Україні та РФ; 
 розглянути причини та можливі шляхи вирішення військового конфлікту на Донбасі, 

дискусії навколо цих проблем в академічній та політичній сферах; 
 виявити, яким чином залучені еліти і народні маси в дискурс гібридної війни в Україні; 
 виявити основні ідеологічні форми патріотизму як мобілізаційної практики, а також 

його ціннісні модифікації у свідомості української молоді; 
 виявлення факторів, що мотивують/демотивують молодь приймати участь у військовій 

мобілізації (на основі соціологічних досліджень в Україні). 
знання: 

 теоретичні концепції вивчення війн; 



 спільні та відмінні риси традиційних та сучасних війн; 
 методи соціологічного аналізу військових конфліктів, їх можливості та обмеження в умовах 

війни; 
 ідеологічні та мобілізаційні практики війн; 
 ідеологічні форми патріотизму; 
 особливості регулювання військових конфліктів. 

уміння: 
 порівнювати основні соціологічні теорії війни; 
 працювати зі статистичними даними; 
 розробляти можливі управлінські підходи щодо вирішення військових конфліктів; 
 використовувати отримані в рамках даної дисципліни знання і навички у професійній 

діяльності. 
 
Комунікація з викладачем можлива і заохочуватиметься на навчальних заняттях, а також в 

межах двох годин консультацій з викладачем, які проводяться за графіком, доступним на сайті 
кафедри соціології.   

  

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Значення навчальної дисципліни полягає в освоєнні магістрантами основних теоретичних та 
емпіричних напрямків вивчення військових конфліктів, їх сутності, причин, рушійних сил та 
наслідків. Навчальна дисципліна пов'язана з дисциплінами циклу професійної підготовки. 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Денна форма 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Семінарські 
Лабораторні 

(комп’ютерни
й практикум) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення війни 

Тема 1. Війна як об’єкт вивчення 
соціології. Соціологія війни і військова 
соціологія 

7 2 2  3 

Тема 2. Теорії війни в соціологічному 
дискурсі 

5  2  3 

Тема 3. Соціологія в умовах кризи і 
війни: проблема методологічної 
спроможності  

7 2 2  3 

Тема 4. Специфіка роботи соціолога в 
умовах воєнного конфлікту: можливості і 
обмеження 
(український досвід) 

7 2 2  3 

Тема 5. Війна і масова комунікація 7 2 2  3 

Темам 6. Масова свідомість, громадська 
думка і війна. Масова свідомість у 
прифронтовій зоні 

7 2 2  3 

Тема 7. Методологічні і методичні 
питання виміру девіації в зоні 
проведення бойових дій 

7 2 2  3 



Тема 8. Гібридна війна: сутність, 
технології, дискурси 

7 2 2  3 

Тема 9.  Війна: мораль та право 5  2  3 

Всього за розділом 1. 59 14 18  27 

Розділ 2. Військовий конфлікт на Донбасі в дзеркалі соціологічних досліджень 

Тема 10. Державні ідеології 
комплектування збройних сил в (східно-) 
європейському регіоні  

6  2  4 

Тема 11. Патріотизм: ідеологічні форми 
та ціннісні модифікації (в контексті війни 
на Донбасі) 

8 2 2  4 

Тема 12. Війна на Донбасі як продукт 
міжнародних суперечностей та 
внутріелітної боротьби  

9 2 2  5 

Тема 13. Геополітичні аспекти війни на 
Донбасі 

6  2  4 

Тема 14. Донбас як регіон України і як 
театр воєнних дій 

7  2  5 

Тема 15. Соціальна мімікрія мирного 
населення в умовах війни 

6  2  4 

Тема 16. Економічна поведінка 
населення у прифронтовій зоні Донбасу 
в умовах збройного 
конфлікту 

6  2  4 

Тема 17. Реалії і тенденції окупації 
Донбасу 

6  2  4 

Тема 18. Донбас: сценарії розвитку та 
реінтеграції  

7  2  5 

Разом за розділом 2 61 4 18  39 

Всього годин  120 18 36  66 

 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацьовувати навчальний матеріал, який 
викладається на лекціях, а також ознайомитись з літературою. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

5.1 Денна форма 

Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1. Тема 1. Війна як об’єкт вивчення соціології. Соціологія війни і військова соціологія 
Основні питання: Соціологія війни і військова соціологія: об’єкт, предмет, напрямки 
дослідження.  
СРС: Нові і старі війни: організоване насилля в глобальну епоху (по роботі М. Калдор). 
Література: Хобта, 2016. Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018, Калдор, 
2015; Головин, електр.ресурс. 

2. Тема 2. Соціологія в умовах кризи і війни: проблема методологічної спроможності 
Основні питання: Виклик кризи і війни і методологічні можливості соціології. Проблеми та 
можливості проведення соціологічних досліджень в умовах війни.  
СРС: Методологічна ситуація в сучасній соціології.  
Література: Кононов, 2016; Князєва, 2016; Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на 
Донбасі, 2018. 

3. Тема 3. Специфіка роботи соціолога в умовах воєнного конфлікту: можливості і обмеження 
(український досвід) 
Основні питання: Особливості проведення польового етапу соціологічного дослідження в 
умовах воєнного конфлікту. Основні ризики проведення досліджень в умовах війни. 
СРС: Групи породжені кризою, як об’єкт соціологічного дослідження: можливості та 
обмеження дослідницьких методів (на прикладі ВПО). 
Література: Злобіна, 2016; Котеленець, 2016; Скокова, 2017. 

4. Тема 4. Війна і масова комунікація 
Основні питання:  Мемплекси окупованої реальності. Функціонування соціальної інформації в 
умовах гібридної війни. 
СРС: Політичні інтернет-меми та масова свідомість у період збройного конфлікту на Донбасі. 
Інтернет-меми, spreadable media і цифрова культурна партиципація. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Петренко, 2016; 
Полулях, 2016; Чантурія, 2016; Скокова, 2016. 

5. Тема 5. Масова свідомість, громадська думка і війна. Масова свідомість у прифронтовій зоні 
Основні питання: Війна і пропаганда. Теорія масової свідомості. Суспільні опінії: феномен і 
засіб управління масами. 
СРС: Практики використання джерел інформації на півночі Луганської області. Довіра до ЗМІ 
(проект «Масова свідомість населення в зоні воєнного конфлікту на Донбасі»). Інтернет-
видання «Л/ДНР» як засоби інформаційної боротьби в гібридній війні на Донбасі. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Журба, 2016. 

6. Тема 6. Методологічні і методичні питання виміру девіації в зоні проведення бойових дій 
Основні питання: Війна як каталізатор девіантності. Військові девіанти: основні категорії, 
небезпека, дослідницькі технології. Колабораціонізм – найбільш небезпечна девіація воєнного 
часу. «Луганський синдром»: теорія І. Кононова.  
СРС: Збройний конфлікт і культурна відмінність (на основі статті Бурлачука). 
Література: Рущенко, 2016; Бурлачук, 2014; Кононов, електр.ресурси. 

7. Тема 7. Гібридна війна: сутність, технології, дискурси 
Основні питання: Особливості концепту гібридної війни. Технології гібридної війни. Домінуючі 
дискурси гібридної війни.  
СРС: Війна в Україні в російських медіа. 
Література: Yenin, 2017; Горячев, 2018; Гиегерих, 2016; Кучинская, 2018; Panait, 2015; 



Небренчин, 2018;  Єнін, 2019. 

8. Тема 8. Патріотизм: ідеологічні форми та ціннісні модифікації (в контексті війни на Донбасі) 
Основні питання: Сутність патріотизму. Ідеологічні форми патріотизму. 
СРС: Формування патріотизму в культурно-освітньому просторі. Патріотизм як ціннісна основа 
національної ідентичності. 
Література: Єнін, 2017, 2018; Матеріали конференцій з патріотизму, 2016, 2019; Лысак, 2013. 

9. Тема 9. Війна на Донбасі як продукт міжнародних суперечностей та внутріелітної боротьби 
Основні питання: Геополітична складова української політичної кризи 2013-2014 рр. 
Внутрішньоукраїнська динаміка кризи.  
СРС: Багатоскладове суспільство в умовах кризи та гібридної війни: проблема емпіричного 
вивчення. Комунікативні інструменти протидії інформаційної агресії. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Кононов, 2014; 
Романюк, 2015; Пархоменко, 2015; Плясов, 2016; Савич, 2015; Кононов, 2019. 

 

 
Семінарські (практичні) заняття 

Основні завдання циклу семінарських (практичних) занять:  

             сформувати у магістрантів:  

 вміння працювати з науковою літературою;  

 приймати активну участь у дискусії; 

 формулювати та відстоювати свою позицію; розробляти та представляти презентації з 
ключових тем. 

№ 
з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань (перелік дидактичного забезпечення, питання 
для поточного контролю та завдання на СРС) 

1 Тема 1. Війна як об’єкт вивчення соціології. Соціологія війни і військова соціологія 
Основні питання: Соціологія війни і військова соціологія: об’єкт, предмет, напрямки 
дослідження.  
СРС: Нові і старі війни: організоване насилля в глобальну епоху (по роботі М. Калдор). 
Література: Хобта, 2016. Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018, 
Калдор, 2015; Головин, електр.ресурс. 

2 Тема 2. Теорії війни в соціологічному дискурсі  
Основні питання: Дослідження С. Стауффера. Концепція 4GW Уільяма Лінда (William S. Lind). 
Концепції Мартіна ван Кревельда про трансформацію від тринітарної війни до війни «низької 
інтенсивності». Культурологічний, соціобіологічний, економоцентричний і організаційний 
підходи до війни. 
СРС: Теорії справедливої війни.  
Література: Хобта, 2016. Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; 
Калдор, 2015; Меснер (електр.ресурс); Требін, 2015, 2016; Уолцер, електр.ресурс; Макмаан 
Дж., електр.ресурс; Куманьков, електр.ресурс; Рущенко, 2017; Кононов, 2017. 

3 Тема 3. Соціологія в умовах кризи і війни: проблема методологічної спроможності 
Основні питання: Виклик кризи і війни і методологічні можливості соціології. Проблеми та 
можливості проведення соціологічних досліджень в умовах війни.  
СРС: Методологічна ситуація в сучасній соціології.  
Література: Кононов, 2016; Князєва, 2016; Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на 
Донбасі, 2018. 

4 Тема 4. Специфіка роботи соціолога в умовах воєнного конфлікту: можливості і обмеження 
(український досвід) 
Основні питання: Особливості проведення польового етапу соціологічного дослідження в 
умовах воєнного конфлікту. Основні ризики проведення досліджень в умовах війни. 
СРС: Групи породжені кризою, як об’єкт соціологічного дослідження: можливості та 
обмеження дослідницьких методів (на прикладі ВПО). 
Література: Злобіна, 2016; Котеленець, 2016; Скокова, 2017. 



5 Тема 5. Війна і масова комунікація 
Основні питання:  Мемплекси окупованої реальності. Функціонування соціальної інформації 
в умовах гібридної війни. 
СРС: Політичні інтернет-меми та масова свідомість у період збройного конфлікту на Донбасі. 
Інтернет-меми, spreadable media і цифрова культурна партиципація. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Петренко, 2016; 
Полулях, 2016; Чантурія, 2016; Скокова, 2016. 

6. Тема 6. Масова свідомість, громадська думка і війна. Масова свідомість у прифронтовій 
зоні 
Основні питання: Війна і пропаганда. Теорія масової свідомості. Суспільні опінії: феномен і 
засіб управління масами. 
СРС: Практики використання джерел інформації на півночі Луганської області. Довіра до ЗМІ 
(проект «Масова свідомість населення в зоні воєнного конфлікту на Донбасі»). Інтернет-
видання «Л/ДНР» як засоби інформаційної боротьби в гібридній війні на Донбасі. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Журба, 2016. 

7. Тема 7. Методологічні і методичні питання виміру девіації в зоні проведення бойових дій 
Основні питання: Війна як каталізатор девіантності. Військові девіанти: основні категорії, 
небезпека, дослідницькі технології. Колабораціонізм – найбільш небезпечна девіація 
воєнного часу. «Луганський синдром»: теорія І. Кононова.  
СРС: Збройний конфлікт і культурна відмінність (на основі статті Бурлачука). 
Література: Рущенко, 2016; Бурлачук, 2014; Кононов, електр.ресурси. 

8. Тема 8. Гібридна війна: сутність, технології, дискурси 
Основні питання: Особливості концепту гібридної війни. Технології гібридної війни. 
Домінуючі дискурси гібридної війни.  
СРС: Війна в Україні в російських медіа. 
Література: Yenin, 2017; Горячев, 2018; Гиегерих, 2016; Кучинская, 2018; Panait, 2015; 
Небренчин, 2018;  Єнін, 2019. 

9. Тема 9. Війна: мораль та право 
Основні питання: Формування в європейській суспільній думці ідеї регулювання війни. 
Міжнародні конвенції та договори стосовно ведення війни і заборони агресії.  
СРС: Пархоменко С. Фактор ідентичності в українській кризі: приклад Донбасу (на основі 
статті Пархоменко). 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Пархоменко, 2015. 

10 Тема 10. Державні ідеології комплектування збройних сил в (східно-) європейському 
регіоні 
Основні питання: Історичний досвід комплектування збройних сил. Держава та ідеологія 
набору армії. Post-Soviet post-conscription. 
СРС: Мобілізація громадянського суспільства у конфлікті на сході України: ідеологічні 
обмеження та ресурси розбудови миру (на основі статті А. Багінського).  
Література: Чолій, 2018; Багінський, 2018. 

11 Тема 11. Патріотизм: ідеологічні форми та ціннісні модифікації (в контексті війни на 
Донбасі) 
Основні питання: Сутність патріотизму. Ідеологічні форми патріотизму. 
СРС: Формування патріотизму в культурно-освітньому просторі. Патріотизм як ціннісна 
основа національної ідентичності. 
Література: Єнін, 2017, 2018; Матеріали конференцій з патріотизму, 2016, 2019; Лысак, 2013. 

12 Тема 12. Війна на Донбасі як продукт міжнародних суперечностей та внутріелітної 
боротьби 
Основні питання: Геополітична складова української політичної кризи 2013-2014 рр. 
Внутрішньоукраїнська динаміка кризи.  
СРС: Багатоскладове суспільство в умовах кризи та гібридної війни: проблема емпіричного 
вивчення. Комунікативні інструменти протидії інформаційної агресії. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Кононов, 2014; 



 

 

 

 

 

Самостійна робота магістранта 

1 Тема 1. Теорії війни в соціологічному дискурсі 
Основні питання: Мері Калдор про старі і нові війни. Теорія війни в роботі Меснера. 
Література: Калдор, 2015; Меснер (електр. ресурс). 

Романюк, 2015; Пархоменко, 2015; Плясов, 2016; Савич, 2015; Кононов, 2019. 

13 Тема 13. Геополітичні аспекти війни на Донбасі 
Основні питання: Російська інтервенція на Донбасі: цілі і специфіка. Роль і вплив Заходу в 
урегулюванні конфлікту на Донбасі. Політика України на “донбаському” напрямі.  
СРС: Тактика керованого хаосу як інструмент гібридної війни  
Література: Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Центр Розумкова, 2019; 
Рущенко, 2016. 

14 Тема 14. Донбас як регіон України і як театр воєнних дій 
Основні питання: Чим історичний і сучасний досвід Донбасу цікавий Україні і світу. Історія, 
етнічна структура й ідентичність. Регіональні авто- і гетеростереотипи та їх використання у 
практиках політичної влади в Україні. Донбас у дзеркалах інформаційної війни. Сенс 
протистояння і майбутнє Донбасу. 
СРС: Війна на Донбасі як дискурс. 
Література: Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Кононов, 2019.  

15 Тема 15. Соціальна мімікрія мирного населення в умовах війни 
Основні питання: Проблема соціальної мімікрії. Емпірична фіксація реакцій соціального 
мімікрування. Стратегії виживання мирного населення в умовах війни. Соціальна мімікрія як 
реальність у зоні воєнного конфлікту на Донбасі. 
СРС: Простір регіону в воєнний час: нові кордони і переміщення населення (стаття С. Хобти). 
Література: Лобанова, 2016; Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018. 

16 Тема 16. Економічна поведінка населення у прифронтовій зоні Донбасу в умовах 
збройного конфлікту 
Основні питання: Війна та економіка. Теоретичні підстави дослідження економічної 
поведінки населення в умовах збройного конфлікту. Війна та економічна поведінка жителів 
прифронтових зон Донбасу: соціологічний вимір. 
СРС: Обиватель і пасіонарій як типи особистості в контексті суспільної стабільності і кризи 
Література: Верховод, 2016; Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; 
Ильин, 2016. 

17 Тема 17. Реалії і тенденції окупації Донбасу 
Основні питання: Військова складова окупації Донбасу. Cоціально-економічна ситуація на 
окупованих територіях. Енергетична складова конфлікту на Сході України. Ідеологія та 
інформаційна політика в “ДНР-ЛНР”. 
СРС: Екологічна ситуація на окупованих територіях. Використання керівництвом  «ЛНР» 
історичної пам'яті населення в умовах ведення гібридної війни. 
Література: Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Центр Розумкова, 2019. 
Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018; Прядко, 2016. 

18 Тема 18. Донбас: сценарії розвитку та реінтеграції 
Основні питання: Сценарії розвитку подій на Донбасі. Перспективи запровадження 
миротворчої місії ООН на Сході України. 
СРС: Ситуація на Донбасі очима громадянами України. 
Література: Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Центр Розумкова, 2019. 
Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, 2018. 



2 Тема 2. Гібридна війна: сутність, технології, дискурси 
Основні питання: Роль громадянського суспільства у протидії гібридним викликам. 
Література: Corbe, 2018. 

3 Тема 3. Поняття цивілізації в практиках воєнного часу 
Основні питання: Поняття цивілізації в наукових дискурсивних практиках. Поняття цивілізації 
в ідеологічних дискурсивних практиках. Поняття цивілізації в повсякденних практиках.    
Література: Кононов, 2018.  

 

Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Опрацьовуючи навчальний матеріал кредитного модуля, магістранти виконують завдання 
до семінарських занять, пишуть модульну контрольну роботу та здають усно залік (додатки до 
силабусу). Ці види робіт сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань студентами з 
окремих тем модуля, розвивають навички самостійної роботи з першоджерелами, сприяють 
формуванню теоретичного соціологічного мислення та уяви.  

 
Відвідуваність і виконання завдань 

Студенту складно буде належно підготуватись до практичного заняття та заліку, якщо він 
буде пропускати лекції. Для студентів, які бажають продемонструвати відмінні результати 
навчання, активна робота на лекційних заняттях є необхідною. Однак відпрацьовувати пропущені 
лекції не потрібно. 

Активна участь студента на практичних заняттях є обов’язковою. Рейтинг студента значною 
мірою формуватиметься за результатами його роботи на практичних (семінарських) заняттях. 
Кожне пропущене практичне заняття (незалежно від причин пропуску) знижує підсумковий 
рейтинг студента з дисципліни. Немає конкретної кількості пропущених практичних занять, які 
потребуватимуть самостійного опрацювання студентом відповідних тем (виконання завдань) і 
додаткового спілкування з цього приводу з викладачем. Разом з тим, студент, який пропустив 
практичні заняття, може отримати низький рейтинг, який не дозволятиме допустити його до 
екзамену. В такому разі теми з пропущених семінарських занять мають бути обов’язково вивчені, а 
практичні завдання виконані. Контроль знань (розуміння) студента пропущених тем (виконання 
завдань) відбуватиметься під час спілкування з викладачем за графіком консультацій, доступним 
на сайті кафедри соціології або під час перерви у навчальному занятті. Студент, який виконає 
відповідні завдання (відповість на питання), отримуватиме відповідні бали до рейтингу залежно 
від якості відповідей (виконання завдання). 

Студенти, які пропустили практичні заняття, можуть не допустити зниження підсумкового 
рейтингу, своєчасно (протягом семестру) опрацювавши відповідні теми і виконавши завдання, 
передбачені для пропущених занять. Не треба чекати наближення заліково-екзаменаційної сесії 
для відповідного спілкування з викладачем. Варто це робити як тільки студент буде готовий 
продемонструвати свої знання і навички з пропущених тем занять. 

Теми і завдання для практичних занять передбачені силабусом, доступні з особистого 
кабінету студента в системі «Кампус» або Moodle. 

На лекціях та практичних заняттях допускається використання ноутбуків, смартфонів, 
письмових нотатків, але лише для цілей, зумовлених темою заняття і відповідним тематичним 
завданням. Відповідати на питання викладача, читаючи з екрану смартфона, ноутбуку, підручника 
чи нотаток не варто. Це характеризує рівень підготовки студента не з кращого боку. Відповіді 
студента можуть спиратись на підручні матеріали, але повинні бути вільними від читання тексту. 
Форми роботи  

Лекційні і семінарські заняття проводяться відповідно до вимог нормативно-методичних 
документів та рейтингової системи оцінювання знань студентів. На лекціях використовуються  
комп’ютерні презентації з висвітленням основних положень тем, з урахуванням тематики занять: з 
підручників, навчальних посібників та словників з соціології.  



На семінарських заняттях студенти обговорюють матеріали лекцій, тексти статей, 
соціологічних досліджень, першоджерел та професійні коментарі щодо їх змісту.  Семінарське 
заняття дає можливість оцінити, з одного боку, рівень підготовки до нього (виступ, участь в 
дискусії, висловлення власної думки), з іншого – засвоювати завдання модульного контролю. 
Результати роботи студента оцінюються викладачем згідно діючої бальної системи і свідчать про 
ефективність контролю роботи студента. Критеріями оцінювання виконання завдань 
семінарського заняття є: логічна послідовність відповіді; повнота розкриття кожного питання; 
аналітичність міркувань у відповіді; посилання на джерела; обґрунтованість особистих висновків. 
   
Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. (інша необхідна інформація стосовно академічної 
доброчесності)  

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: опитування за темою заняття, виконання завдань 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік  
 
Рейтинг магістранта складається з балів, які він отримує за наступні види робіт: 

1)  Відповіді на практичних заняттях 
2)  МКР 
3) Залік 

Розрахунок вагових балів 
1. Відповіді на семінарських заняттях. 
Ваговий бал – 4 бали при відповіді на більшість питань. Максимальна кількість балів на всіх 

практичних заняттях дорівнює rсем = 5 балів*18 = 90 балів.  
2. МКР. Ваговий бал = 10 балів.  
3. Залік = 50 балів.  
4. Заохочувальні бали 
Написання тез на конференцію = 10 балів. 
Написання та публікація статті = 10 балів. 
Участь у 2 турі Всеукраїнської олімпіади = 10 балів. 
Активна робота на лекціях: участь у дискусіях над проблемними питаннями = 1-2 б. 
Умови позитивної проміжної атестації: 
Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації магістрант повинен мати не 

менше ніж 18 балів. 
Умови допуску до заліку: 
Умовою допуску магістранта до заліку є отримання попередньої рейтингової оцінки не 

менше як 36 балів. Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та 
традиційні оцінки для  виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється 
відповідно до табл.1 

Табл.1 

https://kpi.ua/code


Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Традиційна оцінка 

95 - 100 відмінно 

85 - 94 дуже добре 

75 - 84 добре 

65 - 74 задовільно 

60 - 64 достатньо 

Менш ніж 60  незадовільно 

 
 
Магістрант отримає найвищий рейтинг, якщо він бере активну участь на проведених 

семінарських заняттях, переважно надає повні та аргументовані відповіді, логічно їх викладає, 
висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє ознаки теоретичного мислення та 
соціологічної уяви. 

Належна підготовка магістранта до практичного заняття займатиме в середньому 1,5-2 
години. Викладач оцінює роботу студента на кожному практичному занятті, але конкретна 
підсумкова кількість балів за роботу на практичних заняттях виставляється викладачем під час 
першого і другого етапу проміжної атестації – на восьмому і шістнадцятому тижнях навчання 
відповідно. Рейтинг студента станом на 8-й тиждень (за результатами роботи на 6-8 практичних 
заняттях) і 16-й тиждень (за результатами роботи на наступних 6-8 практичних заняттях) 
навчання повідомляється студенту на занятті чи в особистому кабінеті електронного кампусу.  

Магістрант може оскаржити оцінку викладача, подавши відповідну скаргу викладачу не 
пізніше наступного дня після ознайомлення студента з виставленою викладачем оцінкою. Скарга 
розглядатиметься за процедурами, встановленими університетом. 
 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендації студентам 
 
Працюючи на лекції магістранту варто конспектувати основні поняття, ознаки, класифікації, 

визначення, алгоритми, про які розповідатиме викладач. Якщо магістрант буде уважно слухати, 
фіксувати відповідний матеріал, потім прочитає цей текст, застосує його при вирішенні завдання 
чи підготовці до практичного заняття. Якщо після цього магістрант презентує свою обґрунтовану 
позицію  (думку), критично оцінить позиції (думки) інших магістрантів, ставитиме питання 
викладачу та одногрупникам – обсяг засвоєного ним навчального матеріалу і глибина його 
розуміння збільшуватиметься. 

Готуючись до практичного заняття магістрант має обов'язково опрацювати лекційний 
матеріал певної теми, бажано ознайомитись з додатковими ресурсами в мережі. При виникненні 
питань, виявленні незрозумілих положень необхідно обов'язково обговорити їх з викладачем.  

На початку вивчення дисципліни «Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні 
практики» слід звернути увагу на визначення понять війна, гібридна війна, тринітарна війна, 
конвенціональна/неконвенціональна війна, класовий/цивілізаційний підходи щодо війни, 
патріотизм. Дуже важливим є дотримуватися логічної послідовності у висвітленні проблем, 
пов’язаних з теоретичними аспектами вивченням війни. Це забезпечить системність знань про 
проблеми та теорії в галузі соціології війни. 

 
 
Дистанційне навчання  
Можливе синхронне дистанційне навчання з використанням платформ для відео-конференцій та 
освітньої платформи для дистанційного навчання в університеті. 
 
Інклюзивне навчання  



Допускається  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри соціології, к.с.н, доцентом, Єніним Максимом Наімовичем 

Ухвалено кафедрою соціології (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 

Додаток 1. 
 

Питання до МКР. 
Напишіть творче есе на одну з тем (до 3 сторінок), опрацювавши основну та допоміжну  

літературу (див.список літ). Зробіть виступ на семінарському занятті, висловивши основні ідеї 
есе.  

 
Тема 1. Теорії війни в соціологічному дискурсі 
Тема 2. Гібридна війна: сутність, технології, дискурси 
Тема 3. Поняття цивілізації в практиках воєнного часу. Поняття цивілізації в ідеологічних 
дискурсивних практиках. Поняття цивілізації в повсякденних практиках.    
Тема 4. Нові і старі війни: організоване насилля в глобальну епоху (робота М. Калдор). 
 
 

Додаток 2. 
Питання до заліку. 

1. Соціологія війни і військова соціологія: об’єкт, предмет, напрямки дослідження. 
2. Концепція 4GW Уільяма Лінда (William S. Lind). Концепції Мартіна ван Кревельда про 

трансформацію від тринітарної війни до війни «низької інтенсивності». Культурологічний, 
соціобіологічний, економоцентричний і організаційний підходи до війни. 

3. Виклик кризи і війни та методологічні можливості соціології. Проблеми та можливості 
проведення соціологічних досліджень в умовах війни.  

4. Особливості проведення польового етапу соціологічного дослідження в умовах 
воєнного конфлікту. Основні ризики проведення досліджень в умовах війни. 

5. Функціонування соціальної інформації в умовах гібридної війни. 
6. Війна і пропаганда. Теорія масової свідомості.  
7. Суспільні опінії: феномен і засіб управління масами. 
8. Війна як каталізатор девіантності. Військові девіанти: основні категорії, небезпека, 

дослідницькі технології.  
9. Колабораціонізм як девіація воєнного часу.  
10. «Луганський синдром»: теорія І. Кононова.  
11. Особливості концепту гібридної війни. Технології гібридної війни.  
12. Тактика керованого хаосу.  
13. Домінуючі дискурси гібридної війни. 
14. Формування в європейській суспільній думці ідеї регулювання війни. 
15. Міжнародні конвенції та договори стосовно ведення війни і заборони агресії. 
16. Історичний досвід комплектування збройних сил. Держава та ідеологія набору армії. 

Post-Soviet post-conscription. 
17. Сутність патріотизму. Ідеологічні форми патріотизму. 
18. Проблема соціальної мімікрії. Емпірична фіксація реакцій соціального мімікрування. 

Стратегії виживання мирного населення в умовах війни.  
19. Геополітична складова української політичної кризи 2013-2014 рр. 

Внутрішньоукраїнська динаміка політичної кризи. 
20. Історія, етнічна структура й ідентичність Донбасу.  



21. Регіональні авто- і гетеростереотипи (Донбас-галичина) та їх використання у практиках 
політичної влади в Україні. 

22. Донбас: сценарії розвитку та реінтеграції. 
 

 


