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ПОРЯДОК 

формування індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів вищої освіти через вільний вибір навчальних дисциплін 

за освітньо-професійними програмами кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки 

 

Метою розробки «Порядку формування індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів вищої освіти через вільний вибір навчальних дисциплін за освітньо-

професійними програмами кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки» (далі - «Порядок») є надання здобувачам вищої освіти за 

освітньо-професійними програмами кафедри максимальних можливостей для 

формування індивідуальних освітніх траєкторій через індивідуальний вільний 

вибір навчальних дисциплін за вибором. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національному університету 

імені В.Н. Каразіна» особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право 

на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньою програмою та 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для певного рівня вищої освіти. При цьому 

здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти. 

Виходячи з цього, для формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки передбачається 

вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти. 

Для освітньо-професійних програм кафедри встановлюється наступний 

обсяг вибіркової частини: 

– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 60 кредитів ЄКТС 

(25% загальної кількості кредитів ЄКТС); 

– для другого (магістерського) рівня вищої освіти - 24 кредити ЄКТС 

(26,6% загальної кількості кредитів ЄКТС). 
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Вибіркова частина освітньо-професійної програми має бути призначена для 

забезпечення здобувачам вищої освіти широких можливостей щодо поглиблення 

загальних та професійних знань у межах обраної освітньо-професійної програми 

та здобуття загальних та спеціальних компетентностей у відповідності до 

власних побажань та інтересів. 

Вибіркова частина освітньо-професійних програм кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки включає вибіркові освітні 

компоненти загальної та професійної підготовки за освітньо-професійною 

програмою (далі - дисципліни за вибором), а також вибіркові освітні компоненти 

загальної підготовки, що пропонуються для інших рівнів та спеціальностей 

вищої освіти (далі - міжфакультетські дисципліни за вибором). 

Дисципліни за вибором мають окремо передбачати набуття студентами 

універсальних навичок (soft skills), що зумовлені подальшою професійною 

діяльністю випускника освітньо-професійної програми. 

Вивчення вибіркових дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти організовується не раніше, ніж з третього семестру навчання, а на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти - не раніше, ніж з другого семестру навчання. 

Всі вибіркові дисципліни незалежно від рівня вищої освіти мають 

викладатися протягом одного семестру з підсумковим семестровим контролем у 

формі заліку, який передбачає виконання підсумкової залікової роботи. Обсяг 

вибіркової дисципліни становить чотири кредити ЄКТС. 

Обсяг міжфакультетської дисципліни за вибором становить три кредити 

ЄКТС незалежно від рівня вищої освіти. 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти студенти мають право 

вибрати для вивчення 12 дисциплін за вибором (по дві дисципліні у третьому, 

четвертому, п′ятому, шостому, сьомому та восьмому семестрах) в межах обсягу, 

визначеного для вибіркової частини освітньо-професійної програми, а на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти студенти мають право вибрати для 

вивчення 6 дисциплін за вибором (по три дисципліни у другому та третьому 

семестрах) в межах обсягу, визначеного для вибіркової частини освітньо-

професійної програми. 
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На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти студенти мають право 

вибрати для вивчення чотири міжфакультетські дисципліни за вибором (по одній 

дисципліні у третьому, четвертому, п′ятому та шостому семестрах) в межах 

обсягу, визначеного для вибіркової частини освітньо-професійної програми, а на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти студенти мають право вибрати для 

вивчення дві міжфакультетські дисципліни за вибором (по одній дисципліні у 

другому та третьому семестрах) понад обсяг, визначений для вибіркової частини 

освітньо-професійної програми. 

Таким чином, вибіркова частина освітньо-професійних програм кафедри 

має включати: 

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - 12 дисциплін за 

вибором (48 кредитів ЄКТС) та 4 міжфакультетські дисципліни за вибором (12 

кредитів ЄКТС); 

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти - 6 дисциплін за вибором 

(24 кредити ЄКТС). 

Процедури формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів 

вищої освіти мають бути простими і зрозумілими для здобувачів вищої освіти та 

організованими у доступний для них спосіб. 

Для ефективного функціонування процедури формування індивідуальних 

освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними 

програмами кафедри мають включати наступні етапи: 

– складання загального переліку навчальних дисциплін за вибором у 

відповідності до структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми та з 

урахуванням пропозицій здобувачів вищої освіти та роботодавців 

(стейкхолдерів), а також вимог до майбутнього фахівця; 

– інформування здобувачів вищої освіти про порядок та особливості 

формування індивідуальних освітніх траєкторій за освітньо-професійними 

програмами кафедри на наступний навчальний рік (семестр); 

– інформування здобувачів вищої освіти про зміст дисциплін за вибором, 

які пропонуються на наступний навчальний рік (семестр); 

– безпосередній вибір здобувачами вищої освіти дисциплін; 
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– аналіз та коригування отриманих списків студентів для вивчення 

дисциплін за вибором; 

– формування остаточних списків студентів для вивчення дисциплін за 

вибором на наступний навчальний рік (семестр) та їх оприлюднення на сайті 

університету; 

– внесення відомостей про навчальні дисципліни, що вивчатимуться за 

вибором у наступному навчальному році (семестрі), до індивідуальних 

навчальних планів студентів. 

Загальна кількість запропонованих дисциплін за вибором має 

перевищувати, як найменше втричі, кількість дисциплін за вибором, 

передбачену навчальним планом, а загальна кількість запропонованих 

міжфакультетських дисциплін за вибором має перевищувати, як правило удвічі, 

кількість дисциплін за вибором, передбачену навчальним планом. 

При формуванні загального переліку дисциплін за вибором мають бути 

виконані певні передумови для вивчення окремих дисциплін, тобто для кожної 

дисципліни за вибором у загальному списку має бути зазначений семестр, 

починаючи з якого ця дисципліна може вивчатися у відповідності до структурно-

логічної схеми освітньо-професійної програми (див. Додаток 1). 

Таким чином, загальний перелік дисциплін за вибором, запропонованих на 

весь період навчання, має складати не менш, ніж: 

– 36 дисциплін для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– 18 дисциплін для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

До загального переліку дисциплін за вибором включаються дисципліни, які 

спрямовані на поглиблення загальних та професійних знань, формування 

компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених освітньо-

професійною програмою (з урахуванням її контексту та особливостей реалізації). 

До загального переліку дисциплін за вибором не можуть включатися 

дисципліни, які переважно дублюють одна одну за своїм змістом. 

Загальний перелік дисциплін за вибором формується групою забезпечення 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» за безпосередній участі гарантів і може корегуватися протягом навчання 
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здобувачів вищої освіти з урахуванням вимог до майбутніх фахівців, динаміки 

галузі тощо. 

Перелік дисциплін за вибором, що пропонуються на наступний навчальний 

рік (семестр), затверджується вченою радою факультету не пізніше 1 квітня 

поточного навчального року.  

Інформування здобувачів вищої освіти про порядок та особливості 

формування індивідуальних освітніх траєкторій за освітньо-професійними 

програмами кафедри на наступний навчальний рік (семестр) здійснюється 

кураторами навчальних груп та гарантами в рамках проведення кураторських 

годин до початку процедури вибору дисциплін за консультаційної підтримки 

гарантів освітньо-професійних програм. 

Інформування здобувачів вищої освіти про зміст дисциплін за вибором, які 

пропонуються на наступний навчальний рік (семестр), здійснюється шляхом 

розміщення на сайті факультету переліку та анотацій (силабусів) дисциплін за 

вибором, що пропонуються на наступний навчальний рік (семестр). 

Процедура безпосереднього вибору здобувачами вищої освіти дисциплін за 

вибором на наступний навчальний рік (семестр) має здійснюватися з 

використанням простих, зрозумілих і легкодоступних інструментів, наприклад 

на основі сервісу Google Forms. 

Вибір студентами дисциплін за вибором відбувається у поточному 

навчальному році на наступний навчальний рік: у травні здобувачі вищої освіти 

вибирають дисципліни одночасно для першого (непарного) і другого (парного) 

семестрів наступного навчального року. 

Вибір студентами міжфакультетських дисциплін за вибором відбувається у 

поточному семестрі на наступний семестр: у травні здобувачі вищої освіти 

вибирають дисципліни для першого (непарного) семестру наступного 

навчального року, а у листопаді - для другого (парного) семестру поточного 

навчального року. 

Формування списку дисциплін за вибором на наступний навчальний рік 

(семестр) здійснюється за наступним правилом: список дисциплін за вибором на 

наступний семестр навчання містить дисципліни за вибором, які можуть 
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вивчатися, починаючи з цього семестру у відповідності до структурно-логічної 

схеми освітньо-професійної програми, а також всі дисципліни за вибором, які 

пропонувалися для вибору у всіх попередніх семестрах (див. Додатки 2-7). При 

цьому, певна дисципліна за вибором може бути вибрана тільки один раз. 

Таким чином, список дисциплін за вибором на наступний семестр навчання 

с кожним семестром збільшується, забезпечуючи тим самим широкі можливості 

для формування індивідуальної освітньої траєкторії, коли здобувач вищої освіти 

може вільно вибрати будь-яку дисципліну із запропонованого списку. 

Аналіз та коригування отриманих списків студентів для вивчення дисциплін 

за вибором здійснюється з метою виконання наступних умов організаційного 

характеру. 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти мінімальна кількість 

студентів у групі для вивчення дисциплін за вибором становить, як правило, 20 

осіб, а максимальна кількість студентів, які можуть одночасно навчатися, 

становить 30 осіб. На другому (магістерському) рівні вищої освіти мінімальна 

кількість студентів у групі для вивчення дисциплін за вибором становить, як 

правило, 10 осіб, а максимальна кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися, становить 20 осіб. 

Мінімальна кількість студентів у групі для вивчення міжфакультетських 

дисциплін за вибором становить 15 осіб незалежно від рівня вищої освіти; 

максимальна кількість студентів, які можуть одночасно навчатися, визначається 

вченими радами факультетів (навчально-наукових інститутів), що пропонують 

міжфакультетську дисципліну. 

Студенти, які не скористалися своїм правом вибору у встановлений час, 

записуються на вивчення дисциплін за вибором з міркувань оптимізації кількості 

студентів у навчальних групах. 

Після формування остаточних списків студентів для вивчення дисциплін 

за вибором на наступний навчальний рік (семестр) вони оприлюднюються на 

сайті факультету та здійснюється відповідне інформування здобувачів вищої 

освіти кураторами навчальних груп. 
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Внесення до індивідуальних навчальних планів відомостей про навчальні 

дисципліни, що вивчатимуться за вибором у наступному навчальному році 

(семестрі), здійснюється особисто здобувачами вищої освіти під методичним 

керівництвом кураторів навчальних груп за консультаційної підтримки гарантів 

освітньо-професійних програм. 

До навчальних дисциплін за вибором можуть бути включені навчальні 

дисципліни, що не входять до переліку дисциплін, встановленого освітньо-

професійної програмою, та вивчаються за межами університету. Такі навчальні 

дисципліни відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна» включаються до 

індивідуального навчального плану за наявності офіційного документу, 

виданого установою (в тому числі, закордонною), що має право на надання 

послуг з вищої освіти та підтверджує присвоєння кредитів з даної навчальної 

дисципліни. 

Здобувачу вищої освіти, який прагне реалізувати право на академічну 

мобільність, внесення змін до індивідуального навчального плану та 

встановлення індивідуального графіку освітнього процесу здійснюються за 

умови підтвердження Центром міжнародного співробітництва університету 

відповідності підстави, зазначеної в заяві здобувача вищої освіти, формам і 

видам академічної мобільності, визначеним «Положенням про порядок 

реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна права на академічну мобільність». 

Окрім дисциплін за вибором, для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти може бути також передбачена можливість 

використання інших освітньо-наукових інструментів, таких як факультативні 

наукові семінари, загальні та/або спеціальні курси, які пропонуються здобувачам 

вищої освіти для вибору у відповідності до їхніх потреб та інтересів. 

Запропонований «Порядок», з одного боку, забезпечує право здобувачів 

вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальним планом, та в обсязі, що 

становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 
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ДОДАТОК 1 

Загальний перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

Семестри, в яких може обиратися дисципліна 

відповідно до структурно-логічної схеми програми 

1 Тайм-менеджмент 4 3 4 5 6 7 8 

2 Конфлікт-менеджмент 4 3 4 5 6 7 8 

3 Офіс-менеджмент 4 3 4 5 6 7 8 

4 Спічрайтінг 4 3 4 5 6 7 8 

5 Нетворкінг 4 3 4 5 6 7 8 

6 Командоутворення 4 3 4 5 6 7 8 

7 Прикладна інформатика 4  4 5 6 7 8 

8 Комп’ютерний дизайн  4  4 5 6 7 8 

9  Комп’ютерна графіка 4  4 5 6 7 8 

10 Міжнародні організації в сфері безпеки 4  4 5 6 7 8 

11 Миротворчі місії ООН 4  4 5 6 7 8 

12 Миротворча діяльність ОБСЄ 4  4 5 6 7 8 

13 Інформаційна політика держави 4   5 6 7 8 

14 Міжнародна інформаційна безпека 4   5 6 7 8 

15 Сучасні інформаційні війни 4   5 6 7 8 

16 Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах 4   5 6 7 8 

17 PR – технології  у міжнародних відносинах  4   5 6 7 8 

18 Державний брендінг в міжнародних відносинах  4   5 6 7 8 

19 Дипломатичні брифінги та прес-конференції 4    6 7 8 
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20 Інформаційне забезпечення дипломатичних візитів та 

переговорів 

4 
   

6 7 8 

21 Віртуальні дипломатія 4    6 7 8 

22 Зовнішньополітичні стратегії і доктрини 4    6 7 8 

23 Механізм регулювання міжнародних відносин 4    6 7 8 

24 Зовнішня політика ЄС 4    6 7 8 

25 Основи геополітики та геостратегії 4     7 8 

26 Глобальні інтеграційні процеси 4     7 8 

27 Міжнародні регіональні інтеграційні процеси 4     7 8 

28 Дипломатичне та консульське право 4     7 8 

29 Міжнародне публічне право 4     7 8 

30 Міжнародне приватне право 4     7 8 

31 Міжнародні медіакомунікації 4      8 

32 Світові інформаційні агентства 4      8 

33 Міжнародна журналістика 4      8 

34 Сучасні інформаційна політика ЄС 4      8 

35 Сучасна інформаційна політика США 4      8 

36 Сучасна інформаційна політика КНР 4      8 

 

 

Гарант освітньо-професійної програми      Олександр ХИЖНЯК 
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ДОДАТОК 2 

Перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

3 семестр 

Студент має право обрати для вивчення дві будь-які навчальні 

дисципліни з наведеного нижче переліку навчальних дисциплін за вибором 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

1 Тайм-менеджмент 4 

2 Конфлікт-менеджмент 4 

3 Офіс-менеджмент 4 

4 Спічрайтінг 4 

5 Нетворкінг 4 

6 Командоутворення 4 

 

 

 

ДОДАТОК 3 

Перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

4 семестр 

Студент має право обрати для вивчення дві будь-які навчальні 

дисципліни з наведеного нижче переліку навчальних дисциплін за вибором 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

1 Тайм-менеджмент 4 

2 Конфлікт-менеджмент 4 

3 Офіс-менеджмент 4 

4 Спічрайтінг 4 

5 Нетворкінг 4 

6 Командоутворення 4 

7 Прикладна інформатика 4 

8 Комп’ютерний дизайн  4 

9  Комп’ютерна графіка 4 

10 Міжнародні організації в сфері безпеки 4 

11 Миротворчі місії ООН 4 

12 Миротворча діяльність ОБСЄ 4 
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ДОДАТОК 4 

Перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

5 семестр 

Студент має право обрати для вивчення дві будь-які навчальні 

дисципліни з наведеного нижче переліку навчальних дисциплін за вибором 

 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

1 Тайм-менеджмент 4 

2 Конфлікт-менеджмент 4 

3 Офіс-менеджмент 4 

4 Спічрайтінг 4 

5 Нетворкінг 4 

6 Командоутворення 4 

7 Прикладна інформатика 4 

8 Комп’ютерний дизайн  4 

9  Комп’ютерна графіка 4 

10 Міжнародні організації в сфері безпеки 4 

11 Миротворчі місії ООН 4 

12 Миротворча діяльність ОБСЄ 4 

13 Інформаційна політика держави 4 

14 Міжнародна інформаційна безпека 4 

15 Сучасні інформаційні війни 4 

16 Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах 4 

17 PR – технології  у міжнародних відносинах  4 

18 Державний брендінг в міжнародних відносинах  4 
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ДОДАТОК 5 

Перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

6 семестр 

Студент має право обрати для вивчення дві будь-які навчальні 

дисципліни з наведеного нижче переліку навчальних дисциплін за вибором 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

1 Тайм-менеджмент 4 

2 Конфлікт-менеджмент 4 

3 Офіс-менеджмент 4 

4 Спічрайтінг 4 

5 Нетворкінг 4 

6 Командоутворення 4 

7 Прикладна інформатика 4 

8 Комп’ютерний дизайн  4 

9  Комп’ютерна графіка 4 

10 Міжнародні організації в сфері безпеки 4 

11 Миротворчі місії ООН 4 

12 Миротворча діяльність ОБСЄ 4 

13 Інформаційна політика держави 4 

14 Міжнародна інформаційна безпека 4 

15 Сучасні інформаційні війни 4 

16 Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах 4 

17 PR – технології  у міжнародних відносинах  4 

18 Державний брендінг в міжнародних відносинах  4 

19 Дипломатичні брифінги та прес-конференції 4 

20 Інформаційне забезпечення дипломатичних візитів та 

переговорів 

4 

21 Віртуальні дипломатія 4 

22 Зовнішньополітичні стратегії і доктрини 4 

23 Механізм регулювання міжнародних відносин 4 

24 Зовнішня політика ЄС 4 
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ДОДАТОК 6 

Перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

7 семестр 

Студент має право обрати для вивчення дві будь-які навчальні 

дисципліни з наведеного нижче переліку навчальних дисциплін за вибором 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

1 Тайм-менеджмент 4 

2 Конфлікт-менеджмент 4 

3 Офіс-менеджмент 4 

4 Спічрайтінг 4 

5 Нетворкінг 4 

6 Командоутворення 4 

7 Прикладна інформатика 4 

8 Комп’ютерний дизайн  4 

9  Комп’ютерна графіка 4 

10 Міжнародні організації в сфері безпеки 4 

11 Миротворчі місії ООН 4 

12 Миротворча діяльність ОБСЄ 4 

13 Інформаційна політика держави 4 

14 Міжнародна інформаційна безпека 4 

15 Сучасні інформаційні війни 4 

16 Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах 4 

17 PR – технології  у міжнародних відносинах  4 

18 Державний брендінг в міжнародних відносинах  4 

19 Дипломатичні брифінги та прес-конференції 4 

20 Інформаційне забезпечення дипломатичних візитів та 

переговорів 

4 

21 Віртуальні дипломатія 4 

22 Зовнішньополітичні стратегії і доктрини 4 

23 Механізм регулювання міжнародних відносин 4 

24 Зовнішня політика ЄС 4 

25 Основи геополітики та геостратегії 4 

26 Глобальні інтеграційні процеси 4 

27 Міжнародні регіональні інтеграційні процеси 4 

28 Дипломатичне та консульське право 4 

29 Міжнародне публічне право 4 

30 Міжнародне приватне право 4 
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ДОДАТОК 7 

Перелік навчальних дисциплін за вибором 

ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 
 

8 семестр 

Студент має право обрати для вивчення дві будь-які навчальні 

дисципліни з наведеного нижче переліку навчальних дисциплін за вибором 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни за вибором студента 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

1 Тайм-менеджмент 4 

2 Конфлікт-менеджмент 4 

3 Офіс-менеджмент 4 

4 Спічрайтінг 4 

5 Нетворкінг 4 

6 Командоутворення 4 

7 Прикладна інформатика 4 

8 Комп’ютерний дизайн  4 

9  Комп’ютерна графіка 4 

10 Міжнародні організації в сфері безпеки 4 

11 Миротворчі місії ООН 4 

12 Миротворча діяльність ОБСЄ 4 

13 Інформаційна політика держави 4 

14 Міжнародна інформаційна безпека 4 

15 Сучасні інформаційні війни 4 

16 Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах 4 

17 PR – технології  у міжнародних відносинах  4 

18 Державний брендінг в міжнародних відносинах  4 

19 Дипломатичні брифінги та прес-конференції 4 

20 Інформаційне забезпечення дипломатичних візитів та переговорів 4 

21 Віртуальні дипломатія 4 

22 Зовнішньополітичні стратегії і доктрини 4 

23 Механізм регулювання міжнародних відносин 4 

24 Зовнішня політика ЄС 4 

25 Основи геополітики та геостратегії 4 

26 Глобальні інтеграційні процеси 4 

27 Міжнародні регіональні інтеграційні процеси 4 

28 Дипломатичне та консульське право 4 

29 Міжнародне публічне право 4 

30 Міжнародне приватне право 4 

31 Міжнародні медіакомунікації 4 

32 Світові інформаційні агентства 4 

33 Міжнародна журналістика 4 

34 Сучасні інформаційна політика ЄС 4 

35 Сучасна інформаційна політика США 4 

36 Сучасна інформаційна політика КНР 4 
 


