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1. Навчальний контент (розширений план лекцій):  

Дистанційний курс: Гончаренко Н.І., Коваленко Р.С., Іщенко М.О., Шолом А.С. Міжнародна інформація та 

інформаційно-аналітична діяльність. // Навчально-методична праця. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 

Режим доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1546 

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи 

2.1. Дистанційний курс: Гончаренко Н.І., Коваленко Р.С., Іщенко М.О., Шолом А.С. Міжнародна інформація 

та інформаційно-аналітична діяльність. // Навчально-методична праця. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 

– Режим доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1546 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні поняття міжнародної інформації 2 

2 Міжнародний обмін інформацією у сучасній системі 

світогосподарських зв’язків 

2 

3 Інформаційне суспільство 2 

4 Світовий ринок інформації 2 

5 Міжнародна інформаційна політика 2 

6 Інформаційні війни та інформаційна безпека країни 2 

7 Прикладні аспекти міжнародної інформації 4 

 РАЗОМ 16 

 

 
 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

8 

 

Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної 

роботи. 

2 

9 Припущення та передбачення в інформаційно-

аналітичній діяльності. 

2 

10 Системний аналіз та теорія операцій в інформаційно-

аналітичній роботі. 

2 

11 Синергетичні  та когнітологічні аспекти інформаційно-

аналітичної роботи. 

2 

12 Методика формування інформаційної бази.  Методика 

розробки аналітичних прогнозів у галузі міжнародних 

відносин. 

2 

13 Методи аналітично-синтетичної обробки інформації. 2 

14 Підготовка інформаційно-аналітичних документів. 2 

15 Інформаційно-аналітична робота в закордонних 

установах. 

2 

 РАЗОМ 16 

 

 
 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Денна  Заочна 

1 Охарактеризувати основні поняття міжнародної 

інформації 

5 8 

2 Проаналузвати міжнародний обмін інформацією в 

сучасній системі світогосподарських зв’язків 

6 10 

3 Дослідити інформаційне суспільство та світовий 

інформаційний  ринок 

6 8 

http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1546
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1546


4 Визначити особливості світового ринку інформації 6 8 

5 Проаналізувати міжнародну інформаційну політику 5 8 

6 Інформаційні війни та інформаційна безпека країни 5 8 

7 Прикладні аспекти міжнародної інформації 10 16 

8 

 

Визначити мету, зміст та методологію інформаційно-

аналітичної роботи. 

5 8 

9 Охарактеризувати припущення та передбачення в 

інформаційно-аналітичній діяльності. 

6 8 

10 Системний аналіз та теорія операцій в інформаційно-

аналітичній роботі. 

5 8 

11 Проаналізувати синергетичні  та когнітологічні 

аспекти інформаційно-аналітичної роботи. 

6 8 

12 Визначити методику формування інформаційної 

бази.  Методика розробки аналітичних прогнозів у 

галузі міжнародних відносин. 

5 8 

13 Проаналізувати методи аналітично-синтетичної 

обробки інформації. 

6 8 

14 Оволодіти навиками підготовки інформаційно-

аналітичних документів. 

5 8 

15 Охарактеризувати інформаційно-аналітичну роботу в 

закордонних установах. 

5 10 

 РАЗОМ 86 132 

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів 

вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1546 

4. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт): 

http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1546 
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