


 

 

 

 



 

ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Захист національного інформаційного простору» 

складена       відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Міжнародна інформаційна 

безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування у здобувачів базових знань 

з основних засад захисту національного інформаційного простору України як чинника 
національної безпеки, а також практичних умінь та навичок правильного тлумачення та застосування 

заходів інформаційної протидії, необхідних для вирішення складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем під час їх майбутньої професійної діяльності у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та/або запровадження інновацій 

з фаховим акцентом на міжнародну інформаційну безпеку. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

- формування наступних фахових компетентностей:  

СК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 
СК 3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру у сфері 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 
СК 7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнародних відносин 

та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки. 
СК 9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 
СК 14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями діяльності міжнародних організацій в 

сфері безпеки та сучасних стратегій забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. 
СК 15. Здатність виявляти та аналізувати сутність та специфічні особливості інформаційного 

протиборства та інформаційно-психологічних операцій в міжнародних відносинах. 
СК 16. Здатність аналізувати основи та особливості захисту національного інформаційного 

простору та забезпечення інформаційної безпеки держави. 
СК 17. Здатність виявляти та аналізувати природу та специфічні особливості інформаційного 

тероризму. 
 

1.3. Кількість кредитів: 6 

 

1.4. Загальна кількість годин: 180 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 



 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

32 год. - 

Семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

- год. - 

Самостійна робота 

                132 год.  - 

у тому числі індивідуальні завдання 

- год. - 

 

1.6. Заплановані результати навчання:  

 

РН 2. Знати та розуміти сутність та специфічні особливості інформаційного 

протиборства та інформаційно-психологічних операцій в міжнародних відносинах. 

РН 3. Знати та розуміти основи та особливості захисту національного інформаційного 

простору та забезпечення інформаційної безпеки держави. 

РН 4. Знати та розуміти природу та специфічні особливості інформаційного тероризму. 

РН 9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку. 

РН 10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

РН 16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки. 

РН 22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальні засади захисту національного інформаційного простору 

 

Тема 1. Концепція інформаційного суспільства 

 основні положення Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства 2000 

року;  

 ключові принципи інформаційного суспільства згідно з Декларацією принципів 

«Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» 2003 року;  

 основні напрями дій, спрямованих на побудову інформаційного суспільства, 

відповідно до Женевського плану дій 2001 року; 

 основні положення Туніського зобов’язання 2005 року; 

 основні положення Туніської програми для інформаційного суспільства 2005 року; 

 Тема 2. Стан розвитку інформаційного суспільства в Україні 

 завдання, цілі та напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні; 

 національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні; 

 організаційно-правові основи розвитку інформаційного суспільства в Україні; 

 стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Тема 3. Загальна характеристика національного інформаційного простору 

 поняття, структура та функції інформаційного простору;  

 поняття та ознаки національного інформаційного простору. 

 Тема 4. Інформаційна безпека в контексті національної безпеки  

 поняття та сутність національної безпеки держави; 

 основні положення закону України «Про національну безпеку України» 2018 року; 



 

 Стратегія національної безпеки України 2020 року; 

 Доктрина інформаційної безпеки України 2016 року; 

 Стратегія кібербезпеки України 2021 року; 

 Стратегія інформаційної безпеки України 2021 року. 

 Тема 5. Інституційно-правові інструменти захисту національного інформаційного 

простору України  

 основні нормативно-правові акти у сфері захисту національного інформаційного 

простору;  

 основні інституції України, що мають повноваження у сфері захисту національного 

інформаційного простору.  

 

Розділ 2. Окремі аспекти захисту національного інформаційного простору 

 

Тема 6. Захист таємної та конфіденційної інформації в Україні 

 становлення та розвиток інституту захисту інформації в Україні; 

 становлення державних органів, що захищають державну таємницю; 

 законодавче регулювання обігу таємної інформації в Україні;  

 поняття та захист службової інформації з обмеженим доступом; 

 поняття та захист професійних таємниць. 

Тема 7. Дезінформація як загроза національному інформаційному простору України в 

сучасних умовах 

 поняття, основні інструменти та тактики дезінформації; 

 фейк як інструмент побудови наративу; 

 практичні загрози дезінформації в Україні. 

Тема 8. Досвід захисту національного інформаційного простору в інших країнах 

 захист національного інформаційного простору у США; 

 захист національного інформаційного простору у країнах Європи;  

 захист національного інформаційного простору у країнах Азії. 

Тема 9. Інформаційна гігієна в сучасних умовах в Україні 

 поняття та правила інформаційної гігієни;  

 пропаганда та інформаційно-психологічні операції в національному інформаційному 

просторі України.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с лаб інд. с.р. л с лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  Загальні засади захисту національного інформаційного простору 

Тема 1. Концепція 
інформаційного 
суспільства 

19 4 1 - - 14 - - - - - - 

Тема 2. Стан 
розвитку 
інформаційного 
суспільства в 
Україні 

18 2 2 - - 14 - - - - - - 

Тема 3. Загальна 
характеристика 
національного 
інформаційного 

22 2 2 - - 18 - - - - - - 



 

простору 

Тема 4. 
Інформаційна 
безпека в контексті 
національної 
безпеки 

13 4 1 - - 8 - - - - - - 

Тема 5. 
Інституційно-
правові засади 
захисту 
національного 
інформаційного 
простору України 

27 4 2 - - 21 - - - - - - 

Разом за розділом 1 99 16 8 - - 75 - - - - - - 

Розділ 2. Окремі аспекти захисту національного інформаційного простору 
Тема 6. Захист 
таємної та 
конфіденційної 
інформації в Україні 

28 6 2 - - 20 - - - - - - 

Тема 7. 
Дезінформація як 
загроза 
національному 
інформаційному 
простору України в 
сучасних умовах 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 8. Досвід 
захисту 
національного 
інформаційного 
простору в інших 
країнах 

27 4 2 - - 21 - - - - - - 

Тема 9. 
Інформаційна гігієна 
в сучасних умовах в 
Україні 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Разом за розділом 2 81 16 8 - - 57 - - - - - - 

Усього 

годин 

120 32 16 - - 132 - - - - - - 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Концепція інформаційного суспільства 1 

2 Тема 2. Стан розвитку інформаційного суспільства в Україні 2 

3 Тема 3. Загальна характеристика національного інформаційного 
простору 

2 

4 Тема 4. Інформаційна безпека в контексті національної безпеки 1 

5 Тема 5. Інституційно-правові засади захисту національного 
інформаційного простору України 

2 

6 Тема 6. Захист таємної та конфіденційної інформації в Україні 2 

7 Тема 7. Дезінформація як загроза національному інформаційному 
простору України в сучасних умовах 

2 

8 Тема 8. Досвід захисту національного інформаційного простору в 
інших країнах 

2 

9 Тема 9. Інформаційна гігієна в сучасних умовах в Україні 2 



 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Тема 1. Концепція інформаційного суспільства 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 1) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті (7 год). 

2. Підготувати дослідницький проєкт на одну з наступних тем (на 

вибір) та підготуватися до його захисту на семінарському занятті:  

1) Західний тип побудови інформаційного суспільства; 

2) Азійський тип побудови інформаційного суспільства (7 год.). 

14 

2 Тема 2. Стан розвитку інформаційного суспільства в Україні 
Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 2) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті, а також до 

розв’язання тестових завдань (7 год). 

2. Підготувати дослідницький проєкт на одну з наступних тем (на 

вибір) та підготуватися до його захисту на семінарському занятті:  

1) Електронне урядування в Україні; 2) Е-демократія в Україні;  

3) Е-економіка в Україні; 4) Е-освіта в Україні; 5) Е-медицина в 

Україні (7 год.).  

14 

3 Тема 3. Загальна характеристика національного 

інформаційного простору 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 3) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті (6 год). 

2. Ознайомитися з науковою статтею http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/5/27.pdf та підготувати анотацію (5 год). 

3. Підготувати аналітичний огляд на тему: «Порівняльна 

характеристика інформаційного та кіберпростору», представити у 

вигляді таблиці (7 год.). 

18 

4 Тема 4. Інформаційна безпека в контексті національної безпеки 
Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 4) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті, а також до 

8 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/27.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/27.pdf
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878


 

розв’язання тестових завдань (8 год). 

5 Тема 5. Інституційно-правові засади захисту національного 

інформаційного простору України 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 5) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті (7 год). 

2. Підготувати дослідницький проєкт на одну з наступних тем (на 

вибір) та підготуватися до його захисту на семінарському занятті:  

1) Роль Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, а також його спеціалізованого структурного підрозділу 

CERT-UA у сфері захисту національного інформаційного простору 

України; 2) Роль Служби безпеки України у сфері захисту 

національного інформаційного простору України; 3) Роль 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України у сфері 

захисту національного інформаційного простору України; 3) Роль 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України у сфері захисту національного інформаційного простору 

України (7 год.). 

3. Підготувати аналітичний огляд на одну з наступних тем (на 

вибір): 1) «Основні інституції в Україні, що мають повноваження у 

сфері захисту національного інформаційного простору, та їх 

функції»;  

2) «Основні нормативно-правові акти України у сфері захисту 

національного інформаційного простору», представити у вигляді 

таблиці (7 год.). 
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6 Тема 6. Захист таємної та конфіденційної інформації в Україні 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 6) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті, а також до 

розв’язання тестових завдань (13 год). 

2. Підготувати дослідницький проєкт на одну з наступних тем (на 

вибір) та підготуватися до його захисту на семінарському занятті:  

1) Охорона інтелектуальної власності в світі (обрати країну 

самостійно); 2) Охорона інтелектуальної власності в Україні;  

3) Охорона персональних даних в світі (обрати країну самостійно); 

4) Охорона персональних даних в Україні (7 год.). 
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7 Тема 7. Дезінформація як загроза національному 

інформаційному простору України в сучасних умовах 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 7) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті (10 год).  

10 
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8 Тема 8. Досвід захисту національного інформаційного простору 

в інших країнах 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 8) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті (7 год). 

2. Підготувати дослідницький проєкт на тему: «Особливості захисту 

національного інформаційного простору в певній країні світу» 

(обрати країну самостійно) (7 год.). 

3. Підготувати аналітичний огляд на тему: «Порівняльна 

характеристика захисту національного інформаційного простору в 

Україні та в країнах ЄС», представити у вигляді таблиці (7 год.). 
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9 Тема 9. Інформаційна гігієна в сучасних умовах в Україні 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою (Дистанційний 

курс «Захист національного інформаційного простору» 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878 , Тема 9) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями на семінарському занятті (6 год). 

6 

Разом 132 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено.  
 

7. Методи навчання 

 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам навчання 

за ОПП віддзеркалює табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1  

 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою компонентною 

«Захист національного інформаційного простору» 

 

Шифр РН 

(відповідно 

до ОПП)  

Результати 

навчання 

(відповідно до 

ОПП) 

Методи навчання Засоби діагностики / форми 

оцінювання 

РН 2 Знати та розуміти 

сутність та 

специфічні 

особливості 

інформаційного 

протиборства та 

інформаційно-

психологічних 

операцій в 

міжнародних 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд. 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду. 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3878
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відносинах. 

РН 3 Знати та розуміти 

основи та 

особливості 

захисту 

національного 

інформаційного 

простору та 

забезпечення 

інформаційної 

безпеки держави. 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд; 

анотація на наукову 

статтю. 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду; оцінювання анотації 

на наукову статтю; 

тестування. 

РН 4 Знати та розуміти 

природу та 

специфічні 

особливості 

інформаційного 

тероризму. 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд. 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду. 

РН 9 Визначати, 

оцінювати та 

прогнозувати 

політичні, 

дипломатичні, 

безпекові, суспільні 

й інші ризики у 

сфері міжнародних 

відносин та 

глобального 

розвитку. 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд. 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду; тестування. 

РН 10 Оцінювати та 

аналізувати 

міжнародні та 

зовнішньополітичні 

проблеми та 

ситуації, 

пропонувати 

підходи до 

вирішення таких 

проблем. 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд; анотація 

на наукову статтю. 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду; оцінювання анотації 

на наукову статтю; 

тестування. 

РН 16 Аналізувати та 

оцінювати сучасні 

стратегії 

забезпечення 

міжнародної 

інформаційної 

безпеки. 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд; 

анотація на наукову 

статтю. 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду; оцінювання анотації 

на наукову статтю; 

тестування. 

РН 22  Демонструвати 

здатність до 

подальшого 

навчання з високим 

Лекція-візуалізація; усне 

опитування; навчальна 

дискусія (за питаннями 

семінарського заняття); 

Оцінювання усної відповіді 

здобувача та виступу під час 

навчальної дискусії (за 

питаннями семінарського 



 

рівнем 

автономності. 

дослідницький проєкт; 

аналітичний огляд; 

анотація на наукову 

статтю. 

заняття); оцінювання захисту 

дослідницького проєкту; 

оцінювання аналітичного 

огляду; оцінювання анотації 

на наукову статтю; 

тестування. 

 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись такі 

види активностей здобувача:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх 

технологій на платформах Coursera, Prometheus тощо (за наявності відповідного документу про 

їх закінчення, надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного 

повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним 

сертифікатом);  

 участь у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних форм, проведенні опитувань, 

підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, підготовці звіту, 

презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів). 

 

8. Методи контролю 

  

Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях відповідно до 

контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

здобувачів до виконання конкретної роботи.  

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення оцінок 

за всіма формами проведення занять:  

- контроль та оцінювання активності роботи здобувача під час лекційних та семінарських 

занять (усне опитування, навчальна дискусія за питаннями заняття);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проєктних завдань в ході 

індивідуальної / групової роботи здобувачів (виконання та захист дослідницьких проєктів);  

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (тестування; усне 

опитування за питаннями семінарського заняття);  

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші завдання (здійснення 

аналітичних оглядів; підготовка анотацій на наукові статті);  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій (виконання та захист дослідницьких 

проєктів);  

- оцінювання вмінь та навичок складати схеми, збирати, систематизувати та 

оброблювати дані (здійснення аналітичних оглядів; підготовка анотацій на наукові статті). 

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль. На семінарському занятті 

здобувач може отримати від 3 до 10 балів. Загальна сума балів за виконання завдань для 

самостійної роботи та роботу на семінарських заняттях може сягати 60 балів. 

Підсумковий контроль засвоєння тем навчальної дисципліни в здійснюється по їх 

завершенню шляхом проведення екзамену. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок здобувачів, набутих під час вивчення зазначених тем. Вміст 

екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на екзамені: 40 тестових питань закритого 

типу з однією правильною відповіддю; максимальна кількість балів – 40 (правильна відповідь 

на одне тестове питання оцінюється в 1 бал). 

 

 

 



 

 

 

 
9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль та самостійна робота 
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Розділ 2 

 

 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  
60 40 100 

7 8 9 4 9 7 3 10 3 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 

 

Таблиця 8.1  

 

Критерії та методи оцінювання навчальних досягнень 

 

Методи Критерії оцінювання Система 

оцінювання, 

бали 

Усне опитування, 

навчальна 

дискусія за 

питаннями 

семінарського 

заняття 

Висока активність здобувача на семінарському занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки. 

2,5–3 

Середня здобувача на семінарському занятті, 

демонстрація засвоєння неповного обсягу матеріалу 

теми, ознайомлення із запропонованими джерелами, 

уміння робити висновки, але здобувач припустився 

окремих помилок. 

1,5–2,4 

Незначна активність здобувача на семінарському 

занятті, демонстрація засвоєння окремих аспектів 

матеріалу теми, ознайомлення з частиною 

запропонованих джерел, уміння робити висновки, але 

здобувач припустився значних помилок. 

0,6–1,4 

Неактивність активність здобувача на семінарському 

занятті, демонстрація незасвоєння матеріалу теми, 

неознайомлення чи ознайомлення з незначною частиною 

запропонованих джерел, неуміння робити висновки. 

0-0,5 

Аналітичний 

огляд  

Змістовна відповідність та повнота аналітичного огляду 

запропонованій темі; наявність логіко-структурних 

зв’язків між елементами огляду; демонстрація 

ознайомлення із всіма запропонованими матеріалами; 

інформацію подано у вигляді систематизованих стислих 

висновків-тез. 

2,6–3 

Змістовна відповідність та повнота аналітичного огляду 

запропонованій темі; наявність логіко-структурних 

зв’язків між елементами огляду з незначними 

помилками; демонстрація ознайомлення з більшістю 

запропонованих матеріалів; інформацію подано у 

вигляді систематизованих висновків з незначними 

2–2,5 



 

помилками. 

Змістовна відповідність та недостатня повнота 

аналітичного огляду запропонованій темі; наявність 

логіко-структурних зв’язків між елементами огляду із 

значними помилками; демонстрація ознайомлення з 

частиною запропонованих матеріалів; інформацію 

подано у вигляді висновків, але з помилками. 

1,5–1,9 

Неповна змістовна відповідність та недостатня повнота 

аналітичного огляду запропонованій темі; наявність 

логіко-структурних зв’язків між елементами огляду із 

значними помилками; демонстрація ознайомлення з 

частиною запропонованих матеріалів; інформацію 

подано у вигляді висновків, але із значними помилками. 

1–1,4 

Часткова змістовна відповідність та неповнота 

аналітичного огляду запропонованій темі; відсутність 

або наявність логіко-структурних зв’язків між 

елементами огляду із значними помилками; 

демонстрація ознайомлення із незначною частиною 

запропонованих матеріалів; інформацію подано у 

вигляді висновків, але із значними помилками. 

0,5–0,9 

Незначна змістовна відповідність або невідповідність 

аналітичного огляду запропонованій темі; відсутність 

логіко-структурних зв’язків між елементами огляду; 

демонстрація ознайомлення із незначною частиною 

запропонованих матеріалів або неознайомлення із 

матеріалами; інформацію подано хаотично, не у вигляді 

висновків, або не подано. 

0-0,5\4 

Дослідницький 

проєкт 

Змістовна відповідність дослідницького проєкту 

запропонованій темі та її повне розкриття; формальна 

відповідність методичним рекомендаціям; демонстрація 

повного засвоєння знань програмного матеріалу та умінь 

його застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

дослідницького проєкту; демонстрація вмінь аналізувати 

та робити висновки, обґрунтовувати власну позицію. 

3,5–4 

Змістовна відповідність дослідницького проєкту 

запропонованій темі та її достатньо повне розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям з 

незначними помилками; демонстрація часткового 

засвоєння знань програмного матеріалу та умінь його 

застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

дослідницького проєкту; демонстрація вмінь аналізувати 

та робити висновки з незначними помилками, 

обґрунтовувати власну позицію. 

2,5–3,4 

Часткова змістовна відповідність дослідницького 

проєкту запропонованій темі та її часткове розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям із 

значними помилками або невідповідність; демонстрація 

часткового засвоєння знань програмного матеріалу та 

умінь його застосовувати на практиці при виконанні та 

захисті дослідницького проєкту із суттєвими 

помилками; часткова демонстрація вмінь аналізувати та 

робити висновки із суттєвими помилками, 

обґрунтовувати власну позицію. 

1,5–2,4 

Часткова змістовна відповідність дослідницького 0,6–1,4 



 

проєкту запропонованій темі та її часткове розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям із 

значними помилками або невідповідність; демонстрація 

вибіркового засвоєння знань програмного матеріалу та 

часткових умінь його застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті дослідницького проєкту із 

суттєвими помилками; допущення суттєвих помилок у 

вміннях аналізувати та робити висновки, обґрунтовувати 

власну позицію або невміння аналізувати та робити 

висновки, обґрунтовувати власну позицію. 

Часткова змістовна відповідність дослідницького 

проєкту запропонованій темі та її часткове розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям із 

значними помилками або невідповідність; демонстрація 

вибіркового засвоєння знань програмного матеріалу та 

часткових умінь його застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті дослідницького проєкту із 

суттєвими помилками; допущення суттєвих помилок у 

вміннях аналізувати та робити висновки, обґрунтовувати 

власну позицію або невміння аналізувати та робити 

висновки, обґрунтовувати власну позицію. 

0–0,5 

Анотація наукової 

статті 

Анотація представляє в узагальненому вигляді зміст 

статті, є інформативною  та змістовною. Вона є 

оригінальною, відсутні прямі повтори будь-яких 

елементів статті. Для анотації характерні чіткість, 

логічність та  зв’язність викладу. В анотації 

представлені предмет, тема, мета роботи, результати 

роботи, висновки. 

2,5–3 

Анотація представляє в узагальненому вигляді зміст 

статті, є інформативною  та змістовною. Вона є частково 

оригінальною, наявна незначна кількість повторів будь-

яких елементів статті. Для анотації характерні чіткість, 

логічність та  зв’язність викладу, проте із незначними 

помилками. В анотації представлені не всі основні 

елементи роботи. 

1,5–2,4 

Анотація представляє в узагальненому вигляді зміст 

статті, але є недостатньо інформативною  та змістовною. 

Вона є частково оригінальною, наявна значна кількість 

повторів будь-яких елементів статті. Для анотації 

характерні чіткість, логічність та  зв’язність викладу, 

проте із помилками. В анотації представлені не всі 

основні елементи роботи. 

0,6–1,4 

Анотація не відповідає змісту статті, або відповідає 

йому у загальних рисах, не є інформативною  та 

змістовною. В анотації велика кількість повторів будь-

яких елементів статті. Для анотації не характерні 

чіткість, логічність та  зв’язність викладу. В анотації 

представлені не всі основні елементи роботи або не 

представлені взагалі. 

0-0,5 

Тестування За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 10 тестових питань закритого типу з 

однією правильною відповіддю. Правильна відповідь на 

1 питання оцінюється в 0,1 бала. 

0,1–1 

Підсумковий Здобувач правильно відповів на всі тестові питання. 40 



 

контроль 

(тестування) 

Здобувач правильно відповів на не менш, ніж 75 % 

тестових питань. 
30–39 

Здобувач правильно відповів на не менш, ніж 50 % 

тестових питань. 
20–29 

Здобувач правильно відповів на не менш ніж 25 % 

тестових питань. 
10–19 

Здобувач правильно відповів на менш, ніж 25 % 

тестових питань. 
1–9 

Здобувач не відповів на жодне з тестових питань. 0 
 

Шкала оцінювання 

 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 
оцінювання 

90–100 відмінно  
 

зараховано 
70–89 добре 

50–69 задовільно 

1–49 незадовільно не зараховано 
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11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 

1. Верховна  Рада України - www.zakon1.rada.gov.ua. 

2. Міністерство закордонних справ - http://mfa.gov.ua/ua 

3. Міністерство юстиції - https://minjust.gov.ua/ua 

4. Конституційний Суд України - http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

5. Організація Об’єднаних Націй - http://www.un.org/ 

6. Європейський суд з прав людини - http://echr.coe.int/  

7. Європейський союз - http://eeas.europa.eu/ 

8. Організація з безпеки та співробітництва в Європі - http://www.osce.org/ 

9. Рада Європи - http://www.coe.int/web/portal/home 

10. Управління Верховного комісара ООН з прав людини - http://www.ohchr.org/ 

11. Національна парламентська Бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

12. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua 

13. Київська центральна міська публічна бібліотека ім. Лесі Українки - 

http://lucl.lucl.kiev.ua 

14. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна - http://www.univer.kharkov.ua 

15. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка -

http://korolenko.kharkov.com 

16. Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA) – https://cert.gov.ua/ 

17. Офіційний сайт кіберполіції України – https://cyberpolice.gov.ua/ 

 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непереборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію 

або запровадження військового стану) 

 

В умовах дії карантинних обмежень або запровадження військового стану освітній 

процес в університеті здійснюється за дистанційною формою навчання, а саме: дистанційно (за 

затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom 

https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR661/index2.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353485812700648
https://warwick.ac.uk/services/idc/informationsecurity/training/info_sec_quick_guide.pdf
http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.un.org/
http://echr.coe.int/
http://eeas.europa.eu/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/web/portal/home
http://www.ohchr.org/
http://www.nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
https://cert.gov.ua/
https://cyberpolice.gov.ua/


 

(https://us05web.zoom.us/j/4115712639?pwd=YWpJQ3VCSmQwRFdMRFZrakVwaWZCdz09, 

ідентифікатор конференції: 411 571 2639, код доступа: 620976) проводяться всі лекційні та 

семінарські заняття, а також завдання для роботи на семінарських заняттях та самостійної 

роботи виконуються на платформі moodle  (https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3877 )

https://us05web.zoom.us/j/4115712639?pwd=YWpJQ3VCSmQwRFdMRFZrakVwaWZCdz09
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3877


 

Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни «Захист національного 

інформаційного простору» 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20 /20 н. р. 
 

Заступник декана факультету з навчальної роботи 
 

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

« » 20 р. 
 

Голова науково-методичної комісії факультету 
 

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

« » 20 р. 


