
Назва дисципліни  
«Інформаційні мережі та бази даних в 

міжнародних відносинах» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

студенти молодших курсів напрямів підготовки міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, 

країнознавство, географія.  

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.г.н., доцент Грицак Юрій Петрович [61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, ком. 363; 

тел. (057)707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz_hnu@ukr.net]. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Передбачається наявність знань з географії світу, 

інформатики, основ економіки, англійської мови. 

Опис 

Мета дисципліни: познайомити слухачів із складом 

суспільно-політичної, економічної, країнознавчої, 

документальної та статистичної інформації, яка надається 

світові сучасними комп’ютерними базами даних 

міжнародних організацій. 

Очікувані результати навчання: у результаті 

вивчення навчальної дисципліни студенти (слухачі) 

могтимуть знаходити, обробляти і грамотно оформляти 

необхідну інформацію з сайтів міжнародних організацій і 

різних країн світу; оцінювати якість і зміст цієї інформації, 

давати їй власну оцінку й інтерпретацію. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 

48годин аудиторних занять (32 години – лекції, 16 годин – 

практичні заняття).  

Тема 1. Сучасні світові інформаційні ресурси і бази 

даних 

Тема 2. Технологія пошуку інформації в мережах і 

базах даних та її обробка  

Тема 3. Бази даних із загальною інформацією про 

країни і регіони світу  

Тема 4. Інформація і бази даних з природно-

ресурсного потенціалу 

Тема 5. Інформація і бази даних з народонаселення та 

демографії 

Тема 6. Інформація і бази даних з економічного 

розвитку 

Тема 7. Інформація і бази даних з соціального 

розвитку 



Тема 8. Інформація і бази даних з культурного життя 

світу 

Тема 9. Інформація з внутрідержавних політичних 

відносин 

Тема 10. Інформація з міжнародних і міждержавних 

політичних і економічних відносин 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, тестування, підсумкового 

контролю у формі заліку (екзамену)  

  Мова викладання. українська 

 

 


