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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародна 

інформаційна діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з 

галузі знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа».  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /4 кредитів 

ECTS. Зокрема: лекції – 51 год., самостійна робота – 69 год. 2. Форма 

підсумкового контролю успішності навчання – залік. 3. Засоби діагностики 

успішності навчання 3.1 Знання та розуміння магістрів оцінюється за 

допомогою: доповідей, тематичних досліджень, здійснення аналітики, групової 

роботи, опитування у різних формах. 3.2. Когнітивні навички (навички 

мислення) оцінюються через: аналіз, аналітичні довідки, колоквіум, оцінювання 

усіх частин окремих модулів, включаючи самостійну роботу. 3.3 Практичні 

навички студентів оцінюються за допомогою: індивідуальних практичних 

робіт, доповідей, участі у дискуссії, комбінованих тестів; написання 

практичний робіт, аналізу ситуацій, моніторинг новинних ЗМІ, порівняльного 

аналізу міжнародних відносин. 3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-

рейтиговою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного 

матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (100%) включає: 

презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні 

(20%), здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності 

(20%) та визначення методологічних проблем теми, ситуації (20%) та 

оцінювання практичної підготовки (100%) включає: якісну цілісність 
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спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифікацію шляхів 

і методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), 

окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%). 6 

Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання 

детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно- модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у 

робочих програмах навчальних дисциплін. 4. Інформаційний обсяг навчальної 

дисципліни. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

_______________ 

(шифр і назва) 
Нормативна 

(за вибором) 

 

Напрям підготовки 

02      Культура і 

мистецтво 

(шифр і назва) 

Модулів – 1 Спеціальність: 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 -й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
Семестр 
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завдання ___________ 

                                          

(назва) 

 

Загальна кількість 

годин - 120 

6-й 
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

51 год. 
 

Практичні, семінарські 

  Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

69 год. 
 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

ВСТУП 

Методичні рекомендації «Міжнародна інформаційна діяльність» 

створено для студентів базової освіти гуманітарних спеціальностей 

відповідно до програми курсу «Міжнародна інформаційна діяльність». 

Значну увагу приділено інформаційним системам і технологіям на 

підприємствах України. Матеріали, наведені в методичці, допоможуть 

студентам набути необхідних знань і навичок з використання інформаційних 

систем і технологій для підтримки економічної та підприємницької діяльності 

за умов переходу до ринкової економіки. 
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Зміст курсу включає розгляд загальних теоретичних питань відносно 

інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами, економічної 

інформації на підприємствах і засобів її формалізованого опису, засобів 

створення і забезпечення інформаційних технологій на підприємствах, 

автоматизації управління проектами на підприємствах, інформаційних систем 

підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах. 

При підготовці видання автори спиралися на сучасну концепцію 

дослідження проблем економічного ринку використали багаторічний досвід 

колективу кафедри у викладанні економічних наук, врахували пропозиції та 

вказівки МОН України щодо вдосконалення навчального процесу та організації 

самостійної роботи.  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

1.1. Мета навчальної дисципліни «Міжнародна інформаційна 

діяльність»: оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок з 

концептуально-теоретичних основ міжнародних інформаційних відносин, з 

методології використання теоретичних знань у практиці зовнішньополітичної 

діяльності. 

1.2. Завдання: 

– вивчення процесів глобальної комунікації; 

– визначення критеріїв міжнародної інформаційної політики, правового 

регулювання міжнародного інформаційного поля; 

– вивчення методології міжнародної інформаційної безпеки; 

– вивчення особливостей функціонування інформаційної економіки, 

інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики; 

– застосування технологій РК у міжнародних відносинах; 

– формування навичок прикладних досліджень у галузі інформації та 

комунікації. 

 

http://westudents.com.ua/glavy/27146-rozdl-1-osnovn-ponyattya-rol-nformatsynih-sistem-ta-tehnology-v-upravlnn-pdprimstvami.html
http://westudents.com.ua/glavy/27226-rozdl-5-avtomatizatsya-upravlnnya-proektami-na-pdprimstvah-.html
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1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

1) знати: 

– характеристики трансформацій глобальних комунікаційних процесів; 

– критерії аналізу міжнародних інформаційних відносин; 

– структуру міжнародної та національної інформаційної політики, методи 

та методологію програмної діяльності міжнародних організацій в галузі 

інформації та комунікації; 

– фактори впливу глобальної комунікації на систему міжнародних 

відносин; 

вміти: 

– визначати чинники взаємовпливу у міжнародних інформаційних 

відносинах; 

– проводити аналіз концепцій міжнародної інформаційної політики; 

– формувати аналітичні висновки для прийняття рішень на основі 

прикладних інформаційних досліджень. 

Основними формами вивчення курсу «Міжнародна інформаційна 

діяльність» є: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів з 

джерелами та навчально-методичною літературою, написання індивідуальних 

завдань, виконання індивідуальних робіт, модульний контроль, складання 

іспиту. 

Важливу роль у вивченні курсу належить лекції, що є провідною 

організаційною формою навчання, засобом спрямування спільної діяльності 

викладачів і студентів на досягнення цілей навчання. Під час лекцій 

визначається зміст і наукова спрямованість предмета, розглядаються 

найважливіші проблеми, прокладається шлях до самостійного вивчення джерел 

та історичної літератури. 

Студент повинен уважно слухати та конспектувати лекційний курс в 

окремому зошиті. Не рекомендується записувати лекцію слово в слово. 

Необхідно збагнути зміст проблем, коротко занотувати сутність основних 

проблем, що розглядаються лектором, стисло відобразити в конспекті цікаві 
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факти та хронологію подій, визначення і висновки, що лунали в лекції. Для 

швидкості запису бажано розробити та застосовувати особисту систему 

скорочень найбільш вживаних термінів та понять. 

Важливою складовою підготовки до семінарського заняття є самостійна 

робота студента з історичними джерелами та літературою. Зміст і 

спрямованість цієї роботи визначається на лекціях. Самостійна навчальна 

робота не лише формує у студентів навички та вміння самостійного здобування 

знань, що важливо для здійснення неперервної освіти протягом усієї подальшої 

трудової діяльності, а й має важливе виховне значення, оскільки формує 

самостійність як рису характеру, що відіграє істотну роль у структурі 

особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації. Обов’язковою складовою 

самостійної роботи студентів є: конспектування передбачених до кожного 

семінарського заняття основних економічних термінів та наукової літератури. 

2.НАВЧАЛЬНО-АУДИТОРНА РОБОТА 

Навчально-аудиторна робота є основною складовою навчального 

процесу, яка визначає форму та зміст процесу вивчення навчальної 

дисципліни. Основними видами навчально-аудиторної роботи з дисципліни 

«Інформаційні системи підприємства» є лекція та семінар. 

ЛЕКЦІЯ - вид навчально-аудиторної роботи, основна форма 

навчальних занять, що визначає зміст та ідейно-мисленнєву спрямованість 

навчального процесу. Мета лекції полягає у смисловому наповненні 

дисципліни «Інформаційні системи підприємства» у відповідності до 

висвітлення питань, пов’язаних з управлінням інформаційними ресурсами, 

створенням інформаційних систем і технологій на підприємстві. 

Лекцію необхідно не лише уважно слухати, а й конспектувати. У зошиті 

студент повинен вказати тему лекції, план, виділити основні проблеми, 

висновки, пояснення, причинно-наслідкові зв’язки. Рекомендовано 

конспектувати частину цитат, які використовує лектор, та роботи на полях 

посилання на джерело. У конспекті слід виокремлювати поля, де слід 

фіксувати додаткову літературу, важливі або контраверсійні з огляду на 
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актуальність факти, висловлювання, терміни. 

Якісно написаний конспект стане незамінним засобом для правильної 

та результативної організації процесу вивчення дисципліни, виконання 

тестових завдань, підготовки до написання реферативних та контрольних 

робіт. 

САМОСТІЙНА РОБОТА охоплює матеріал, що може бути освоєний 

студентом самостійно. Самостійне вивчення матеріалу передбачає освоєння 

тематичної літератури, підготовку письмових робіт, контрольних робіт, 

виконання тестових завдань: 

МЕТОДИ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

1.Анотація прочитаної літератури. 

2.Відповіді на контрольні питання. Тестування. 

З.Запис звичаїв, обрядів, ритуалів свого краю тощо. 

4.Написання реферату. 

5.Консультації, підготовка та збір матеріалу для написання реферату. 

6.Конспектування джерел, літератури до семінарських занять. 

7.Робота в навчально-методичному кабінеті (чи бібліотеці). 

8.Робота в Інтернеті. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1. 

Основи теорії міжнародної інформації. 

 

Тема 1. Інформаційна парадигма сучасної цивілізації. 

1.1. Міжнародна комунікація і проблеми глобального міжнародного 

розвитку. Декларація глобальної цивілізації (2001). 

1.2. Глобалізація комунікації. Критерії глобалізації. 

1.3. Доктрина глобального інформаційного суспільства. Окінавська хартія 

глобального інформаційного суспільства (2000). 

1.4. Антиглобалістські теорії та рухи. 

 

Тема 2. Основні поняття міжнародної інформації. 

2.1. Предмет, поняття і структура міжнародної інформації. 

2.2. Міжнародні інформаційні відносини. Глобальне інформаційне 

суспільство. Глобальна інформаційна інфроструктура. 

2.3. Міжнародний інформаційний простір. Міжнародний обмін 

інформацією. 

2.4. Міжнародна інформаційна політика. 

 

Тема 3. Джерела міжнародної інформації. 

3.1. Структура і характеристика джерел міжнародної інформації. 

3.2. Міжнародні, регіональні та національні інститути як джерела 

міжнародної інформації. 

3.3. Міжнародні документи. Міжнародні ЗМК. Електронні ресурси. 

Джерела інформації для фірм. 

 

Тема 4. Правові основи міжнародної інформації. 
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4.1. Система міжнародного інформаційного права. Загальні принципи і 

спеціальні положення. 

4.2. Міжнародні договори і угоди у галузі інформації та комунікації. 

Інститут відповідальності у міжнародному інформаційному праві. 

4.3. Національне інформаційне законодавство. 

4.4. Захист основних прав і свобод людини у галузі комунікації. Концепція 

регулювання кіберпростору. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2. 

Міжнародна інформаційна політика та безпека. 

 

Тема 5. Основи міжнародної інформаційної політики. 

5.1. Концепція, структура та тенденції міжнародної інформаційної 

політики. 

5.2. Програми регіональної та національної інформаційної політики: 

порівняльний аналіз стратегій країн Північної Америки, Західної та 

Центрально-Східної Європи. 

 

Тема 6. Інформаційна політика міжнародних організацій. 

6.1. Інформаційна політика міжнародних організацій системи 

ООН/ЮНЕСКО. 

6.2. Діяльність Комітету з інформації ООН. Інформаційна практика 

департаментів та місій ООН. 

6.3. Участь країн-членів в інформаційних програмах ООН. 

6.4. Програма ООН «Інформаційний трамплін» для України. 

 

Тема 7. Діяльність ЮНЕСКО у галузі комунікації. 

7.1. Міжнародна інформаційна політика ЮНЕСКО. Програмні документи і 

принципи. 

7.2. Політичні проблеми концепції Нового міжнародного інформаційного 

порядку. Доповідь Ш. Мак-Брайда «Багато голосів – один світ» (1980). 

7.3. Нова комунікаційна стратегія ЮНЕСКО. Основні документи 1989–

2011 рр. 

 

Тема 8. Аналітичні дослідження ЮНЕСКО в галузі інформації та 

комунікації. 
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Всесвітні доповіді ЮНЕСКО з комунікації та інформації 1997-2000. 

Індекси становлення глобального інформаційного суспільства. Програми 

реалізації інформаційної політики ЮНЕСКО. Моделювання глобального 

інформаційного розвитку. 

 

Тема 9. Інформаційна політика міжурядових європейських 

організацій. 

9.1. Концентрація комунікації у Європі. Інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних процесів. 

9.2. Європейське інформаційне суспільство. Доповідь М. Бангеманна 

«Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської 

Ради ЄЄ» (1994). 

9.3. Участь країн-членів у програмах ЄС. 

 

Тема 10. Інформаційні програми європейських міжурядових 

організацій. 

10.1. Рамкові інформаційні програми ЄС: основні положення і принципи. 

10.2. Вплив нових комунікаційних технологій на розвиток електронного 

ринку інформаційних послуг. 

10.3. Програма залучення країн-учасників ЄС у міжнародну електронну 

торгівлю. 

 

Тема 11. Інформаційний вимір діяльності Ради Європи. 

11.1. Програмна діяльність РЄ в галузі інформації та комунікації. 

11.2. Основні міжнародні документи Ради Європи про свободу слова, 

обмін інформацією та плюралізм ЗМК. 

11.3. Співробітництво Україна – Рада Європи в галузі захисту основних 

прав людини та ЗМК. 

 

Тема 12. Європейська інформаційна політика. 
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12.1. Міжнародні конференції 1980–2010рр. 

12.2. Стратегія Ради Європи «Інформаційне суспільство – виклик для 

Європи» (1997). 

12.3. Панєвропейська медіаполітика. 

 

Тема 13. Регіональна інформаційна політика країн Центральної та 

Східної Європи. 

13.1. Інформаційна проблематика в рамках організації 

Центральноєвропейська Ініціатива. 

13.2. Форум інформаційного суспільства країн ЦЕІ. 

13.3. Концепція формування єдиного інформаційного простору країн-

учасниць СНД. 

 

Тема 14. Інформаційна політика міжнародних неурядових організацій. 

14.1. Класифікація, мета та напрямки діяльності міжнародних неурядових 

організацій у галузі комунікації. Основні проекти і програми міжнародних 

неурядових організацій. 

14.2. Діяльність міжнародних неурядових організацій у галузі основних 

інформаційних прав і свобод людини. Міжнародний центр боротьби з 

цензурою. 

14.3. Вплив міжнародних інформаційних організацій на міжнародну 

політику. 

 

Тема 15. ТНК і міжнародний обмін інформацією. 

15.1. Участь транснаціональних корпорацій у міжнародному обміні 

інформацією. 

15.2. Система і моделі глобального інформаційного управління. 

15.3. Вплив ТНК на міжнародну політику. Квотування діяльності ТНК у 

Європі. Конкуренція ТНК у міжнародному інформаційному просторі. 
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Тема 16. Міжнародний інформаційний бізнес. 

16.1. Поняття і структура інформаційної економіки. Динаміка 

міжнародного інформаційного ринку. 

16.2. Інформаційний бізнес ТНК. 

16.3. Мультимедійні, медійні, телекомунікаційні, аудіовізуальні та 

комп’ютерні ТНК. 

 

Тема 17. Прикладні аспекти міжнародної інформації. 

17.1. Комунікативні технології в міжнародних відносинах. 

17.2. Інформаційні чинники міжнародної безпеки, глобальної економіки, 

зовнішньої політики та міжкультурного співробітництва. 

 

Тема 18. Міжнародна інформаційна безпека. 

18.1. Концепція міжнародної інформаційної безпеки. Основні положення і 

принципи. 

18.2. Зовнішні і внутрішні інформаційні загрози. Доктрина інформаційної 

«парасольки». 

18.3. Захист національного інформаційного простору. Інформаційна 

безпека держави. 

18.4. Сучасні міжнародні інформаційні операції. Типологія інформаційних 

війн і методологія їх здійснення. 

 

Тема 19. Інформаційні чинники міжнародних конфліктів. 

19.1. Міжнародні кризові комунікації. Інформаційне забезпечення 

міжнародних конфліктів. 

19.2. Превентивна дипломатія як вид кризових комунікацій. Інформаційне 

супроводження кризових процесів. 

19.3. Антикризові інформаційні кампанії. Інформаційний кризис-

менеджмент.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3. 

Міжнародна інформація і зовнішня політика 

 

Тема 20. Зовнішньополітичні комунікації. 

20.1. Зовнішньополітичні комунікації. Види і способи здійснення 

зовнішньополітичних комунікацій. 

20.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики. Вплив 

нових технологій на зовнішньополітичні комунікації. 

20.3. Інтернет і міжнародні відносини. 

 

Тема 21. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики. 

21.1. Інформаційна діяльність зовнішньополітичних відомств. 

21.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування 

дипломатичних установ, торгівельно-економічних місій та інформаційно-

культурних центрів у країні перебування. 

 

Тема 22. Інформаційне забезпечення національних інтересів у 

міжнародному інформаційному просторі. 

22.1. Види та засоби поширення інформаційної присутності держави в 

міжнародному інформаційному просторі. 

22.2. Інформаційне забезпечення державних візитів. Медіа-дипломатія і 

зовнішня політика. 

22.3. Зв’язки зовнішньополітичних відомств із засобами масової 

комунікації. 

 

Тема 23. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики 

України. 

23.1. Форми і методи діяльності МЗС України в міжнародних 

інформаційних потоках. 
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23.2. Веб-сайт МЗС України як фактор інформування світової 

громадськості. 

23.3. Моніторинг міжнародних ЗМК про зовнішню політику України. 

 

Тема 24. Інформаційно-аналітичні дослідження міжнародних відносин. 

24.1. Основні поняття і категорії інформаційно-аналітичної діяльності. 

24.2. Інформаційно-аналітичні центри: класифікація, структура, методи 

діяльності. 

24.3. Загальні принципи підготовки аналітичних документів. Види 

інформаційно-аналітичних документів. 

24.4. Прогностичні методики прийняття зовнішньополітичних рішень.  

 

Тема 25. Міжнародна іміджева інформація. 

25.1. Імідж держави у міжнародному інформаційному просторі. 

25.2. Підтримання і просування іміджу зовнішньої політики та 

національних інтересів у внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоках. 

 

Тема 26. Зовнішньополітичні технології РR. 

26.1. Особистість і зовнішня політика. 

26.2. Імідж політичного лідера. Види іміджів, технологія та засоби їх 

створення. 

26.3. Імідж України у міжнародному інформаційному просторі. РR 

зовнішньополітичних установ України. 

 

Тема 27. Міжнародна трибуна. 

27.1. Міжнародна публічна комунікація. Принципи використання 

міжнародної трибуни у глобальних міжнародних відносинах. 

27.2. Трибуна ООН як форум міжнародної комунікації. Тактика і стратегія 

міжнародної полеміки. 
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27.3. Риторична маніфестація влади. Видатні промови політичних лідерів і 

їх вплив на міжнародні відносини. 

 

Тема 28. Міжнародна масова комунікація. 

28.1. Глобальні масові комунікаційні процеси. 

28.2. Міжнародний медіадискурс. 

28.3. Маніпулятивна пропаганда. 

 

Тема 29. Інфоетика. 

29.1. Інфоетика як категорія міжнародної інформації. 

29.2. Кодекси професійної етики ЗМК. Права, свободи та відповідальність 

ЗМК (засобів масової комунікації): професійні правила та принципи. 

29.3. Саморегулювання ЗМК у міжнародному інформаційному просторі. 

 

Тема 30. Інфоетика цифрового суспільства. 

30.1. Основні положення і принципи інфоетики у глобальному 

інформаційному суспільстві. 

30.2. Інфоетика міжнародних комп’ютерних систем і мереж. 

30.3. Проблемний огляд Міжнародних конгресів з інфоетики. 

 

Тема 31. Міжнародний вимір інформаційної політики України. 

31.1. Міжнародні аспекти становлення інформаційного суспільства в 

Україні. 

31.2. Формування національної інфоінфраструктури. 

31.3. Участь у програмах міжнародних організацій. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р

. 

л п лаб інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи теорії міжнародної інформації. 

Тема 1. 

Інформаційна 

парадигма 

сучасної 

цивілізації. 

 2    2       

Тема 2. Основні 

поняття 

міжнародної 

інформації. 

 2    2       

Тема 3. Джерела 

міжнародної 

інформації. 

 2    2       

Тема 4. Правові 

основи 

міжнародної 

 2    2       
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інформації. 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 8    8       

Змістовий модуль 2. Міжнародна інформаційна політика та безпека. 

Тема 5. Основи 

міжнародної 

інформаційної 

політики. 

 2    2       

Тема 6. 

Інформаційна 

політика 

міжнародних 

організацій. 

 2    2       

Тема 7. Діяльність 

ЮНЕСКО у галузі 

комунікації. 

 2    2       

Тема 8. Аналітичні 

дослідження 

ЮНЕСКО в 

галузі інформації 

та комунікації. 

 2    2       

Тема 9. 

Інформаційна 

політика 

міжурядових 

європейських 

організацій. 

 2    2       



22 
 

Тема 10. 

Інформаційні 

програми 

європейських 

міжурядових 

організацій. 

 2    2       

Тема 11. 

Інформаційний 

вимір діяльності 

Ради Європи. 

 2    2       

Тема 12. 

Європейська 

інформаційна 

політика. 

 2    2       

Тема 13. 

Регіональна 

інформаційна 

політика країн 

Центральної та 

Східної Європи. 

 2    2       

Тема 14. 

Інформаційна 

політика 

міжнародних 

неурядових 

організацій. 

 2    2       

Тема 15. ТНК і 

міжнародний 

 2    2       
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обмін 

інформацією. 

Тема 16. 

Міжнародний 

інформаційний 

бізнес. 

 2    2       

Тема 17. 

Прикладні 

аспекти 

міжнародної 

інформації. 

 2    4       

Тема 18. 

Міжнародна 

інформаційна 

безпека. 

 2    4       

Тема 19. 

Інформаційні 

чинники 

міжнародних 

конфліктів. 

 2    4       

Разом за змістовим 

модулем 2 

 3

0 

   36       

Змістовий модуль 3. Міжнародна інформація і зовнішня політика. 

Тема 20. 

Зовнішньополітич

ні комунікації. 

 2    3       

Тема 21.  1    2       
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Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

зовнішньої 

політики. 

Тема 22. 

Інформаційне 

забезпечення 

національних 

інтересів у 

міжнародному 

інформаційному 

просторі. 

 1    2       

Тема 23. 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

зовнішньої 

політики України. 

 1    2       

Тема 24. 

Інформаційно-

аналітичні 

дослідження 

міжнародних 

відносин. 

 1    2       

Тема 25. 

Міжнародна 

іміджева 

 1    2       
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інформація. 

Тема 26. 

Зовнішньополітич

ні технології РR. 

 1    2       

Тема 27. 

Міжнародна 

трибуна. 

 1    2       

Тема 28. 

Міжнародна 

масова 

комунікація. 

 1    2       

Тема 29. 

Інфоетика 

 1    2       

Тема 30. 

Інфоетика 

цифрового 

суспільства. 

 1    2       

Тема 31. 

Міжнародний 

вимір 

інформаційної 

політики України. 

 1    2       

Разом за змістовим 

модулем 3 

 1

3 

   25       

Усього годин 51     69       
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5. САМОСТІЙНА РОБОТА. 

 

ТЕМА 1. Теоретичні поняття Міжнародної інформації. 

Охарактеризувати особливості стану інформаційної сфери в Україні. 

ТЕМА 2 Вимір інформації. 

Класифікація властивостей інформації. 

ТЕМА 3. Правові аспекти міжнародної інформації 

Описати особливості інформації як об'єкта правового захисту. 

ТЕМА 4. Міжнародні інформаційні системи. 

Описати організацію пошуку інформації в мережі Інтернет. 

Навести приклади та коротко охарактеризувати інформаційно-пошукові 

системи. 

ТЕМА 5. Інформаційні технології. 

Основні переваги та недоліки вітчизняного інформаційного простору. 

ТЕМА 6. Паблік Рілейшнз. 

Паблік Рілейшнз в передвиборчих кампаніях. 

ТЕМА 7. Міжнародні організації. 

Загальна характеристика міжнародних організацій (НАТО, ООН, ЕС). 

ТЕМА 8. Міжнародна інформаційна безпека. 

Охарактеризувати основні поняття інформаційної безпеки. 

ТЕМА 9. Захист інформації. 

Охарактеризувати основні положення концепція інформаційної безпеки 

України. 
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6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. 

 

Мета: розвиток навичок самостійної роботи, систематизація знань, 

поглиблене вивчення інформаційних систем, узагальнення класифікаційних 

ознак, закріплення теоретичних знань та практичне застосування знань 

студента з навчального курсу. 

 

 

ТЕМА 1. Теоретичні поняття Міжнародної інформації. 

ТЕМА 2 Вимір інформації. 

ТЕМА 3. Правові аспекти міжнародної інформації. 

ТЕМА 4. Міжнародні інформаційні системи. 

ТЕМА 5. Інформаційні технології. 

ТЕМА 6. Паблік Рілейшнз. 

ТЕМА 7. Інформаційна політика міжнародних організацій. 

ТЕМА 8. Міжнародні організації. 

ТЕМА 9. Захист інформації. 

ТЕМА 10. Міжнародна інформаційна безпека. 

ТЕМА 11. Технології дезінформації. 

ТЕМА 12. Нейролінгвістичне програмування. 

ТЕМА 13. Аналітична розвідка засобами Інтернету. 

ТЕМА 14. Електронний документообіг. 

ТЕМА 15. Міжнародна інформація та засоби масових комунікацій. 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

– лекції із перевіркою засвоєння матеріалу; 

– практичні та семінарські заняття; 

– розв’язування задач та творчих завдань, робота в мережі Інтернет; 

– складання графічних схем, таблиць, діаграм, тощо. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Основними видами діагностики успішності студентів є поточний 

(семінарський) та проміжний (модульний) контроль, результати якого 

враховуються під час проведення підсумкового залікового оцінювання. 

Проміжний контроль знань і вмінь студентів проводиться наприкінці 

вивчення кожного змістового модуля: 

– модуль №1 – «Основи теорії міжнародної інформації»; 

– модуль №2 – «Міжнародна інформаційна політика та безпека»; 

– модуль №3 – «Міжнародна інформація і зовнішня політика». 

 

Основними формами поточної та модульної діагностики успішності є: 

– усний (відповіді на запитання); 

– письмовий: 

– тестування (комп’ютерне та письмове); 

– відкриті письмові відповіді на запитання. 
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8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ: 
 
 
Шкала оцінювання: 
90–100 балів – відмінно (А); 
75–89 балів – добре (ВС); 
60–74 балів – задовільно ОЕ); 
35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (РХ); 
1–34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (Р). 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно зараховано 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 12 

Т1 Т2 Т3 Т4 

3 3 3 3 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 2  

30 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т1

5 

Т16 Т1

7 

Т18 Т19 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 3  

24 Т20 Т2

1 

Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т2

7 

Т2

8 

Т29 Т30 Т31 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

 

34 

 

100 
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12 30 24 
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