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ТЕМА: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИСК 

УРОК № 9 

МЕТА: 

 Ознайомити з поняттям «гібридна війна»; 

 Вивчити особливості військової діяльності в умовах «гібридної війни»; 

 Виховувати ініціативу, кмітливість. 

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ: плакат з видами стрілецької зброї. 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: теоретичне заняття. 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: розповідь, бесіда, пояснення. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: кабінет  «Захист Вітчизни». 

ТИП УРОКУ: комбінований. 

 СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ: 

1.Організаційний момент - 2 хв. 

2. Тренування особового складу. 

3.Актуалізація опорних знань і умінь студентів - 8 хв. 

4.Вивчення нового матеріалу – 25 хв. 

А)Військова діяльність в умовах гібридної війни. 

Б)Інформаційний тиск. 

5.Підсумок заняття – 5 хв. 

6.Домашнє завдання – 5 хв. 

І.Хід заняття 

Організаційний момент: 

Шикування групи в одну (дві) шеренги черговим групи, перевірка за списком та 

зовнішнього стану студентів, віддача рапорту викладачу, привітання викладача. 

ІІ. Тренування особового складу: 

 Рух прискореним кроком із веденням вогню на ходу. 

ІII. Актуалізація опорних знань і умінь студентів: 

1.Опитування особового складу. 

2. Фронтальна бесіда з елементами розповіді. 
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 ТТХ основних зразків стрілецької зброї сусідніх держав. 

 ТТХ військової техніки сусідніх держав. 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

Україна воює, і неоголошена війна, яка ведеться Росією проти нас, визначається 

як "гібридна", "нелінійна", або "війна керованого хаосу". 

       «Гібридна  війна» – це досягнення певних політичних цілей шляхом 

поєднання збройної агресії, партизанських дій, інформаційних, терористичних 

атак, злочинної поведінки певних осіб та інші агресивні дії, скоординовані з 

єдиного центру і спрямовані на досягнення визначеної стратегічної мети.                     

Основним інструментом такої війни є ослаблення супротивника через створення 

внутрішніх протиріч та конфліктів в середині держави – об’єкта агресії. Метою 

цієї війни є повне підпорядкування України експансіоністським неоімперським 

планам Кремля. 

Зміст, характер і особливості такої війни суттєво відрізняються від традиційних 

моделей минулих війн. Експерти говорять про так звану війну керованого 

хаосу. 

В цілому війна керованого хаосу або гібридна передбачає три стадії: 

 Розхитування ситуації, і через кризу інспірування внутрішньодержавного 

конфлікту в країні-жертві, 

 Деградація, розорення і розпад країни з перетворенням її в так звану 

"недієздатну" державу. 

 Зміна політичної влади на цілком підконтрольну агресору. 

Інформаційна війна (Information Warfare) – цілеспрямовані дії з метою 

забезпечення інформаційної переваги шляхом заподіяння шкоди інформації, 

інформаційним процесам та інформаційним системам противника з одночасним 

забезпеченням захисту власної інформації, інформаційних процесів та 

інформаційних систем. Складовими частинами інформаційної війни є 

"інформаційно-психологічна" та "кібернетична війна". 

Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів. 
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Нагадування теми, навчально-виховної мети та ступенів її досягнення. 

Підбиття підсумків уроку: 

1. Зробити загальну оцінку класу 

2. Відмітити кращих учнів на занятті. 

Домашнє завдання: http://h.ua/story/407037. Вивчити конспект. 


