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ФОРМА КОНТРОЛЮ залік 

МЕТОДИ ТА ФОРМИ 

ОЦІНКИ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

(КРИТЕРІЇ ТА ФОРМА 

ОЦІНЮВАННЯ 

ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ ЗА КУРС) 

За курсом аспірант виконують ІНДЗ, яке оцінюється в 10 балів.  Обрати 

з переліку країн ЄС та проаналізувати стан інформаційної захищеності  

особи, суспільства та держави. 

 

За курсом аспірант виконує три модульні контрольні роботи, кожна з 

яких оцінюється в 20 балів, сумарна – 60 балів. Виконання робіт вимагає 

від студента показати отримані теоретичні знання та креативно та 

творчо підійти до проектів. 

1 МКР – «Прочитай політика»: студенти переглядають відео за вибором 

пар політиків та роблять порівняльний аналіз вербальної та невербальної 

комунікації. Пари:  М.Саакашвілі та П.Клімкін; Д.Трамп та А.Меркель; 

В.Путін та Б.Джонс; Е.Макрон та  С.Цзіньпін; Кім Чен Ин та Р.Ердоган. 

2 МРК: Ессе на тему «Робота спецслужб ЄС»: порівняльний аналіз 

розвідки, дипломатії та спецслужб діяльності 

3 МКР: скласти прогнозне дерево проблем інформаційної безпеки в 

Україні на основі відео круглого столу «Інформаційна безпека на 

сучасному етапі» (27.02.2020), організатори якого ГО "Центр 

комунікаційно-контентної безпеки"; ГО "Організація з захисту 

споживача у кіберпросторі" за сприяння Укрінформу - 

https://www.youtube.com/watch?v=4N70Rw6TXbs. 

 

Залік в усній формі, за умови дистанційного навчання – засобами Office 

365  в команді Teams 

ПОЛІТИКА 

НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦПЛІНИ  

Відвідування лекційних та семінарських занять, максимальна кількість 

дозволених пропусків: 3. Перездавання практичних у разі поважної 

причини (лікарняного, перебування на навчанні за кордоном тощо) 

Виконання ІНДЗ на засадах академічної доброчесності.  

МЕТА І ЗАВДАННЯ І 

КУРСУ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає вивчення теоретичних 

основ інформації, комунікації та аналітики; методологічних аспектів 

інформаційно-аналітичної роботи; аналізу та характеристики 

інформаційної безпека особи, суспільства, держав ЄС; розуміння понять 

та видів інформаційних війн та інформаційного тероризму у ЄС; 

особливостей інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

https://www.youtube.com/watch?v=4N70Rw6TXbs


державної влади та збору розвідувальної інформації держав-учасниць 

ЄС.  

Метою курсу є вивчити особливості інформаційної безпека особи, 

суспільства, держав ЄС.  

 

ОПИС КУРСУ 

КУРС ПОДІЛЕНИЙ НА 16 ТЕМ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ 
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Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Луцьк:  Вежа-Друк, 2017.  № 6 (355). С.70-76. (Серія «Міжнародні відносини»).   
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2. Доктрина інформаційної безпеки України 25 лютого 2017 року № 47/2017.  

3. Про інформаційні агентства: Закон України. Відомості Верховної Ради України.1996.  

№47. С.57-60. 

4. Про інформацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. №48. 

С.1227-1462. 

5. Про науково-технічну інформацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 

1993. №33. С.843-851. 

6. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки» : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 12.  

7. Про Стратегію кібербезпеки України від 27 січня 2016 року 

8. Про Стратегію національної безпеки України від 6 травня 2015 року 

9. Сілкова Г.В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень: Навч. посібник для студ. 

https://core.ac.uk/download/pdf/141443493.pdf


Вузів. Рівнен. ін-т. словянознавства Київськ. словянськ. ун-ту. К., 1998. 50 с. 

10. Супрун В. М. Інформаційний суверенітет як один з елементів інформаційної безпеки 

держави: теоретико-правовий аспект. Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Pravo/2009. 

11. Україна: інформація і свобода слова: зб. законодавчих актів, норм. док. та ст. фахівців.  

К.: Молодь, 1997. 832 с. 

12. Фурашев В.М., Сутність та визначення понять “інформаційна безпека” і “безпека 

інформації” . Правова інформатика". № 2(34). 2012 

 

ЕФЕКТИ НАВЧАННЯ 

Вміння 

Ефекти 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

вміти : 

- здійснювати опис та аналіз проблем інформаційної безпека особи, 

суспільства, держави; 

- збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 

міжнародних відносин, внутрішньої політики України; 

- досліджувати проблеми інформаційних війн та тероризму; 

- використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне 

забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних 

спеціалізованих задач у сфері інформаційної безпеки; 

- розуміти національні інформаційні інтереси України; 

- схарактеризувати інформаційно-аналітичне забезпечення органів влади та 

місцевого самоврядування у сфері інформаційної безпеки; 

- аналізувати досліджувану міжнародну інформацію, використовуючи свої 

знання про її типи й особливості. 

  

Знання 

знати : 

- природу інформації, комунікації та аналітики, еволюцію, стан 

теоретичних досліджень в галузі інформаційної безпеки, а також природу та 

джерела політики держав і діяльності інших учасників у сфері інформаційних 

відносин; 

- історію та перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в 

міжнародних відносинах; 

- основні поняття і термінологію, що використовуються в інформаційній 

діяльності; 

- методологію, сучасні тенденції та актуальними проблеми інформаційної 

безпеки; 

- принципи, механізми та процеси забезпечення інформаційної безпеки 

держави, формування та реалізації інформаційної політики; 

- оцінювати стан та напрями досліджень  інформаційної безпеки; 

- джерела та методи пошуку інформації, основи системної методології та 

методи підготовки інформаційно-аналітичних документів. 

  

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Pravo/2009


МЕТОДИ РОБОТИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

ECTS кредити (1 ECTS = 30 годин роботи студента)  3 

Загальне навантаження (годин) 90 

Лекції  20 

Практичні заняття 16 

Консультації  54 

Самостійна робота 72 

Елементи роботи студента 
Кількість 

годин 

читання літератури для занять 5 

постійний огляд преси та інших засобів масової інформації 5 

виконання доручень та виконання домашніх завдань 5 

групова робота поза класом 10 

міжсеместрові контрольні роботи 15 

міжсеместрові письмові завдання 10 

заключне письмове завдання 12 

підготовка доповіді / презентації 10 

Загальна кількість годин 72 

 
 


