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Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 9.1: Цифрова комунікація 

та електронне урядування 

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 4 курс, 7 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 цифрової 

комунікації та електронного урядування 

Що буде вивчатися концепції електронного уряду, принципів його 

функціонування і впливу на спосіб життя 

громадян, розгляд стадій розвитку 

електронного уряду, виявлення про переваг і 

недоліки цифрових технологій. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

За цифровими технологіями майбутнє, уявити 

своє життя без них сьогодні ми не можемо, 

тому слід навчитися цифровій грамотності та 

використанню е-урядування  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Основи електронного врядування та цифрової 

комунікації, «Електронний паспорт» (ePassport, 

Е-Паспорт), «Електронна митниця» (eCustoms), 

«Електронне голосування» (eVoting, Е-

Голосування), досвід е-урядування та е-
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голосування,  е-уряд в Україні, проблеми та 

перспективи е-уряду, цифрова грамотність та 

цифрові прірви. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здатність аналізувати роль і місце 

цифрової комунікації та  е-уряду в пріоритетах 

держави;  

 знати концептуальні основи е-

урядування; 

 використовувати сучасні знання про е-

урядування та цифрову комунікацію у різних 

сферах; 

 сформувати навички ефективної 

діяльності в медіа-сфері, засвоївши основи 

інформаційної демократії та шляхи її 

практичного застосування. 

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

1. Деструктивні елементи цифрового 

контенту й інформаційних послуг у ракурсі 

впровадження і-демократії. Вісник Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

Серія Політичні науки. Вінниця. 2017. №2. 

С.72-75. 

2. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у підготовці кадрів 

для інформаційно-аналітичної та політичної 

сферІнформаційні технології і засоби навчання. 

2018. № 65(3). с. 291-303. 

3. Пропаганда й маніпуляції в 

інформаційній сфері Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Луцьк:  

Вежа-Друк, 2018.  № 1 (374). С.59-64.  

4. International and National Security: Politics, 

Information, Ecology, Economy: collective 

monograph/еd. by A. Mytko. Lutsk: MPBP 

“Hordon”, 2018. 320 p. 

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.  
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6. Info-analytic support for ukrainian-polish 

cross-border cooperation: a case study of euro-

regions.Codrul Cosminului. Issue 2, (Vol. 26). 

2020, Pages: 431-454. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

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

