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Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 5.2: Інформаційна 

діяльність зовнішньополітичних відомств 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» / «Міжнародна 

інформація та суспільні комунікації» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

ІІІ курс, 5  семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

150год., з них: лекц. – 24 год, практ. – 30 год  

Мова викладання  Українська  

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 Міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу 

Автор дисципліни доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу Шуляк Антоніна Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання основних понять і категорій 

інформаційно-аналітичної діяльності  

Що буде вивчатися Інформаційно-аналітична діяльність в структурі 

інформаційної діяльності, зміст інформаційно-

аналітичної роботи, вихідна інформація для ІА 

досліджень, методологічні аспекти 

інформаційно-аналітичної роботи, методи 

аналітико-синтетичної обробки первинної 

інформації, інформаційно-аналітична робота в 

закордонних установах, основи організації 

державної роботи по збиранню та аналізу 

зовнішньополітичної інформації, основні 

джерела інформації, які використовують 

співробітники закордонних представництв., 

головні умови до зовнішньополітичної 

інформації, дезінформація, направлена 

інформація, кулуарна дипломатія як спосіб 
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збирання інформації, дипломатичні документи, 

види інформаційних документів, які готуються у 

посольствах, генеральних консульствах та 

торговельних представництвах, особливості 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дипломатія – це реалізація міжнародних 

відносин через переговори; сукупність 

дипломатичних та розвідувальних  засобів, які 

використовують дипломати з метою 

забезпечення переговорного процесу. Від 

інформаційно-аналітичної діяльності залежіть 

правильність прийняття рішень на 

зовнішньополітичній арені. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

організації та ведення інформаційної та 

аналітичної роботи у сфері міжнародних 

відносин, збору інформації та її аналітичного 

використання, аналізу окремих проблем у сфері 

міжнародних відносин, специфіки аналітики та 

політичного прогнозування, особливостей 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади, аналітико-синтетичної 

обробки документів (АСОД), методологічних 

аспектів інформаційно-аналітичної роботи 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 збирати та систематизувати інформацію; 

 орієнтуватись у сучасних міжнародних 

політичних процесах, вирішення інформаційно-

аналітичних завдань професійної діяльності.; 

 виконувати первинне аналітичне 

опрацювання документів; 

 організовувати прес заходи; 

 працювати з мас-медіа. 

 здатність аналізувати роль і місце 

інформації у реалізації зовнішньополітичних 

курсів держави;  

 здатність характеризувати особливості 

діяльності та взаємодії дипломатичної та прес-

служб. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

Навчальні матеріали, наукові статті, відео-, 

фото- й друковані матеріали для аналізу; case 
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покликання study, серед яких: 

1. Політологія: сучасні терміни і поняття. 

Короткий навчальний словник-довідник для 

студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. 3-тє 

видання, виправлене і доповнене укладач В. М. 

Піча, наук. редакція Л.Д. Климанської, Я.Б. 

Турчин, Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ –2000, 

2020. 516 с. 

2. Інформаційно-аналітична діяльність у 

міжнародних відносинах  навч. посіб. / 

Антоніна  Миколаївна Шуляк; 2-е вид., перероб. 

і доп. Луцьк: Вежа-друк, 2020. 274 с. 

3. Глосарій: навчальний енциклопедичний 

словник-довідник з питань інформаційної 

безпеки / за заг. редакцією д. політ. н., проф. 

А.М.Шуляк., 2019. 580 с. 

4. Сучасна політична лексика: навч. 

енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, 

Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. 

Хоми Н. М. Львів : «Новий Світ-2000», 2015. 

395 с. 

5. Медіатехнології під час моделювання 

образу «іншого» в ідеології «руского міра». 

Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Луцьк:  Вежа-Друк, 2020. № 2 (406). С.105-114. 

(Серія «Міжнародні відносини»).  

6. Shuliak A. Using public diplomacy for 

creating international peace and security on the 

example of Poland and Sweden // Torun 

International Studies. Vol 1, No 13, 2020, р.165-

175. DOI: 10.12775/TIS.2020.012 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

