
Назва дисципліни  «Інформаційні мережі та бази даних в МВ» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 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 

Міжнародна інформація, Вступ до спеціальності, 

Правознавство, Теорія міжнародних відносин 

  

Опис 

Мета дисципліни  
Метою викладання курсу є ознайомлення студентів 

із основними поняттями інформаційно-аналітичної 

діяльності взагалі та пов’язаної із міжнародними 

відносинами зокрема, формування в них систематизованих 

знань і навичок щодо процесів пошуку й аналітичної 

обробки політичної інформації. 

Очікувані результати навчання 

Швидко знаходити потрібну інформацію, обробляти 

й аналізувати її, оцінювати за достовірністю та 

релевантністю, аналізувати зібрану й оброблену 

інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, складати аналітичні 

довідки, звіти й інші форми представлення результатів 

аналізу з правильним оформленням посилань на норми 

міжнародного та національного (українського та 

закордонного) права. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 16 (шістнадцять) тем, які вивчаються 

протягом 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 

год. – семінарські (практичні) заняття).  

 Тема 1. Предмет і завдання дисципліни, її зв'язок 

з іншими навчальними дисциплінами.  

 (Лекцій – 2 год., Сем. – 0 год.).)  

 Тема 2. Економічна інформація. Класифікація 

економічної інформації.  

 (Лекцій – 2 год., Сем. – 0 год.).  

 Тема 3. Загальна характеристика інформаційних 

технологій.  

 (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема 4. Міжнародна інформаційна діяльність. 

Інформаційна діяльність світових та регіональних 

міжнародних організацій. 

 (Лекцій – 2 год., Сем. – 0 год. ) 

 Тема 5. Загальна характеристика, призначення 

та особливості електронних таблиць. 

 (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год. ) 



 Тема 6. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології та їх вплив на міжнародні відносини. 
 (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год. ) 

 Тема 7. Поняття цілісності даних. Пошук і 

заміна даних. 

 (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

 Тема 8. Інформаційна економіка.  Міжнародний 

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

Тема 9. Правове регулювання міжнародної 

інформаційної  діяльності. (Лекцій – 2 год., Сем. – 0 год 

Тема 10. Міжнародне співробітництво у сфері 

інформатизації. (Лекцій – 2 год., Сем. – 0 год 

Тема 11. Інформаційні війни. (Лекцій – 2 год. Сем. 

– 1 год.) 

Тема 12. Інформаційна безпека. (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.) 

Тема 13. Електронна комерція як елемент 

системи світового господарства. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 

год.) 

Тема 14. Бази даних глобальних міжнародних 

організацій. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 15. Перехід України до інформаційного 

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

Тема 16. Каталоги світових інформаційних 

ресурсів. (Лекцій – 2 год. Сем. – 0 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 4 семестрі. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікових 



завдань складає 40 балів.  

 

  Мова викладання. українська 

  

 


