
Назва дисципліни  «Міжнародна інформація» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Мірошниченко Т.М. (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

вивчення дисципліни не передбачає вивчення будь-яких 

дисциплін 

  

Опис 

Мета дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни є набуття 

студентами знань з теоретичних основ міжнародних 

інформаційних відносин та формування практичних 

навичок і вмінь, пов’язаних з особливостями пошуку, 

опрацювання і аналізу інформації з метою забезпечення 

прийняття зовнішньо-політичних рішень, а також її 

розповсюдження у міжнародних інформаційних потоках. 

Очікувані результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти (слухачі) ознайомляться основними поняттями та 

ключовими проблемами міжнародної інформації, 

інформаційної економіки, міжнародного інформаційного 

бізнесу, інформаційної економіки, інформаційної безпеки. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття).  

 Тема № 1. Основні поняття міжнародної 

інформації. Джерела міжнародної інформації. (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.).)  

 Тема № 2. Міжнародні інформаційні відносини як 

спеціалізована галузь міжнародного співробітництва 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.).  

 Тема № 3. Інформаційна парадигма глобального 

розвитку. Становлення глобального інформаційного 

суспільства. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 4. Міжнародна інформаційна діяльність. 

Інформаційна діяльність світових та регіональних 

міжнародних організацій. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год. ) 

 Тема № 5. Правове регулювання міжнародної 

інформаційної діяльності. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год. ) 

 Тема № 6. Інформаційна економіка. Міжнародний 

інформаційний бізнес. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год. ) 

 Тема № 7. Інформаційні війни. (Лекцій – 4 год. Сем. – 

2 год.) 



 Тема № 8. Інформаційна безпека.  (Лекцій – 4 год., 

Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) 

проводиться у формі усного опитування або письмового 

експрес-контролю на семінарських заняттях та лекціях, у 

формі виступів студентів при обговоренні питань на 

семінарських заняттях, у формі тестування, написання 

рефератів тощо. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є 

обов’язковою формою контролю навчальних досягнень 

студента. Він проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу, визначеному цією робочою програмою. 

Як засоби діагностики рівня підготовки студентів 

можуть застосовуватися тестові завдання. 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни 

розраховується як сума поточних оцінок, оцінки за 

написання реферату з однієї з тем дисципліни та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового 

контролю (заліку). Максимальна сума балів складає 100 

балів включно. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під 

час проведення заліку у письмовій формі у 2 семестрі. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікових 

завдань складає 40 балів.  

 

  Мова викладання. українська 

 


