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1. Опис навчальної дисципліни
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Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Спеціальність: 
055  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 
регіональні студії

Освітні програми:
Суспільні комунікації

Регіональні студії

Обов’язкова навчальна 
дисципліна

Модулів – 1 Освітній рівень:

другий (магістерський)

Рік підготовки
1-й

Змістових модулів – 5 Семестр
1-й

Загальна кількість годин – 180 
Лекції
 20 год.

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 6
самостійної роботи
студента – 6

Семінарські
20 год.

Модульний контроль
10 год.

Самостійна робота
100 год.

Семестровий контроль
30 год.

Вид контролю
Екзамен

Співвідношення кількості  годин аудиторних занять  до самостійної  і  індивідуальної
роботи становить (%):

для денної форми навчання – 33% / 67%.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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Метою  вивчення  дисципліни  «Проблеми  національної  та  регіональної  безпеки»  є
формування в студентів наукових поглядів на процес формування системи національної та
регіональної безпеки, розуміння основних елементів системи, а також розвиток  здатності
до об`єктивної оцінки і прогнозування та запобігання проблем національної  та регіональної
безпеки. 

Завданнями дисципліни «Проблеми національної та регіональної безпеки» є:
- ознайомлення студентів з етимологією та змістом основних понять, категорій та

термінів, пов’язаних з національною та регіональною безпекою;
- засвоєння  студентами  сучасних  теоретичних  концепцій,  доктрин  та  стратегій

національної та регіональної безпеки країн світу, перш за все, Європи.
- вивчення особливостей геополітичного середовища різних регіонів світу, а також

національних інтересів великих держав у їх межах;
- формування  системних  знань  про  зовнішньополітичну  діяльність  провідних

регіональних країн із реалізації національних цілей;
- ознайомлення  з  актуальними  глобальними  проблемами,  які  потребують

колективного вирішення;
- вироблення навичок дослідження і аналізу документів;
- формування вмінь та навичок роботи з  документами  в державних установах  та

органах у сфері реалізації зовнішньої політики. 
- формування вмінь студентів аналізувати офіційну діяльність глав держав і урядів,

міністрів  закордонних  справ,  дипломатичних  представництв за  кордоном,
делегацій на  міжнародних  конференціях з  метою  реалізації  національних
інтересів держав.

- формування  здатності  використовувати  теоретичні  знання  у  практичній  роботі
при  вирішенні   політичних,  економічних,  етнокультурних  та  конфесійних
проблем як на національному, регіональному, так і на міжнародному рівні.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 концептуальні засади  та теоретичні основи національної безпеки

 сутність національних інтересів України

 методологічні аспекти дослідження національної безпеки.

 державне управління  національною безпекою України

 проблеми регіональної безпеки.

 регіональні чинники національної безпеки та їх врахування у державній політиці. 

       Відповідно до  вимог освітньої програми студенти повинні вміти:

 використовувати понятійно-категоріальний апарат при аналізі різноманітних  

сфер національної та регіональної безпеки;

 оволодіти уміннями та навичками системного аналізу проблем національної та 

регіональної безпеки;

 здійснювати  моніторинг ситуації та проводити первинний аналіз причинно-

наслідкових зв’язків у сфері національної та регіональної безпеки;
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 визначити ситуаційні проблеми, проводити аналіз причин їх виникнення та 

прогнозувати можливі наслідки діяльності органів державної влади щодо впливу 

на них;

 оцінювати стан та визначати перспективи розвитку основних складових системи 

національної та регіональної безпеки;

 оволодіти основами управління при вирішенні проблем у сфері національної та 

регіональної безпеки;

 обгрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при аналізі   сучасних

проблем з урахуванням знань, отриманих при  вивченні курсу «Проблеми 

національної та регіональної безпеки»;

 приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих 

теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків;

 збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

поглибленням і вдосконаленням своїх знань.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.  Концептуальні засади національної і регіональної  безпеки

            Тема 1. Вступ до курсу “Проблеми національної та регіональної безпеки”.
  Предмет, об’єкт  та  завдання  курсу «Проблеми національної  та  регіональної  безпеки».

Категоріальний  апарат.  Методологічна  основа  курсу. Структура  курсу. Історіографія  до  курсу
«Проблеми національної та регіональної безпеки».

Тема 2. Національна та регіональна безпеки.
Визначення  понять  “національна  і  регіональна  безпека”.  Складові  національної

безпеки:  політична,  економічна,  військова,  гуманітарна,  екологічна,  інформаційна  та
демографічна безпека.  

Основні  поняття  та  категорії  національної   безпеки. Методологічні  аспекти
дослідження національної безпеки.

Основні принципи національної та регіональної безпеки.
Тема  3.  Національні  інтереси  —  основна категорія  концепції національної

безпеки
Поняття  “національні інтереси”.  Класифікація  національних  інтересів.  Види

національних  інтересів.  Концепція  національних  інтересів.  Національні  інтереси  та  їх
пріоритетність в політиці держави.

Національні  інтереси  в  системі  національної  та  регіональної  безпеки  Європи.
Пріоритети національних інтересів України. Основні напрями національних інтересів.  

Тема  4.  Нормативно-правова  база  забезпечення  системи  національної  та
регіональної безпеки 

Основні  нормативно-правові  документи  про  забезпечення  національної  і
регіональної безпеки.   Статут ООН 1945 р., Брюссельський договір 1948 р. про створення
спільної  системи оборони західноєвропейських держав. Вашингтонський договір 1949 р.
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про  колективну оборону країн  Північноатлантичного регіону.  Загальна  декларація ООН.
Гельсінський  заключний  акт  наради  з  безпеки  та співробітництва  в  Європі  та  його
міжнародне значення. 

“Хартія Європейської безпеки” 1990 р. та її міжнародне значення. Положення про
спеціалізовані установи ООН. UNPROFOR, UNTAES, UNPREDER, UNMOR, IFOR, KFOR,
UNIFIL. Механізм проведення операцій з підтримання миру (ОПМ). Легітимні механізми
міжнародного втручання в розв’язання конфліктів.

Резолюція ГА ООН “Єдність на користь миру”.
Формування  концепції  національної  і  регіональної  безпеки:  вплив  внутрішніх  і

зовнішніх обставин. 

Змістовий  модуль  2.  Основні  загрози  безпеці  в  сучасних  міжнародних
відносинах

Тема 5. Тероризм як проблема міжнародної безпеки
Організований  міжнародний  тероризм, його  причини,  суть,  наслідки.  Чинники

посилення  діяльності  радикальних  ісламських  формувань.  Підвищення  небезпеки
техногенних катастроф, поширення зброї масового знищення, незаконної торгівлі людьми
та наркоторгівлі як наслідок діяльності організованого міжнародного тероризму.

Спроби виявлення, протидії і запобігання терористичним актам.
Тема  6.  Інформаційна  безпека  та  глобалізація  міжнародних і  регіональних

процесів
Поняття інформаційної безпеки. Інформаційні загрози. Типи і види інформаційної

зброї. Інформаційні війни.  Міжнародно-правова база забезпечення інформаційної безпеки.
Інформаційна сфера системи національної та регіональної безпеки.

    Основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері та шляхи їх
запобігання та нейтралізації. 

Змістов  ий модуль 3. Проблеми регіональної безпеки
     Тема 7. Регіональний сепаратизм

Визначення  сепаратистських  рухів.  Регіональний  сепаратизм: сутність,  причини
виникнення, наслідки, шляхи та методи розв’язання. 

Регіональний сепаратизм на пострадянському просторі. 
Регіональний сепаратизм у країнах Західної Європи. 
Діяльність  національних,  військових,  політичних  і  релігійних  сепаратистських

організацій.  
Тема 8. Внутрішні і міждержавні конфлікти у системі регіональної безпеки

Виклики сучасності: зростання локальних міжетнічних, релігійних, соціальних конфліктів,
незаконна торгівля зброєю, зокрема масового знищення, порушення демократичних прав і
свобод людей — загроза миру і стабільності у світі. 

Причини громадянських і  міжетнічних війн, виникнення авторитарних політичних
режимів. Ескалація  конфліктів.  Інформаційні  війни.  Протистояння.  Торгові  війни.
Протекціонізм. Ескалація та її закономірності.

Тема  9.  Механізми  та  шляхи  мирного  розв’язання  конфліктів  у  системі
регіональної безпеки

Регіональна  безпека  як  комплекс  заходів  держав,  спрямованих  на забезпечення
стабільного миру на континенті. Актуальність і пріоритетність питань європейської безпеки
у  сфері  світової  політики.  Ідеї “розрядки”  в  Європі  та  шляхи  їх  реалізації.  Проблеми
підготовки  загальноєвропейської  наради  в  Гельсінкі.  Використання  політичних  та
економічних санкцій, ембарго стосовно учасників конфлікту, введення миротворчих сил у
зону конфлікту, моніторинг з боку міжнародних організацій щодо виконання їхніх рішень
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учасниками конфлікту, посередницька дипломатична діяльність — проведення переговорів
з учасниками конфлікту.

Діяльність  української  дипломатії  щодо  вдосконалення  в  рамках  ООН механізмів
національної  та  регіональної  безпеки.  Розв’язання  міждержавних  суперечностей  без
застосування силових  методів.

Змістовий  модуль  4. Військово-політична  інтеграція  як  чинник  регіональної
безпеки

Тема  10.  НАТО  та  Західноєвропейський  Союз  (ЗЄС)  як  гаранти миру  та
політичної стабільності в Європі

Основні завдання Північноатлантичного альянсу в  сфері безпеки. Нова стратегічна
концепція НАТО від 23–24 квітня 1999 р. та нові аспекти щодо застосування збройних сил
НАТО. Дії країн-членів НАТО у боротьбі з міжнародним тероризмом.

Діяльність та функції ЗЄС у період “холодної війни та після її закінчення. Характер
взаємовідносин між Європейським Союзом (ЄС) і ЗЄС після підписання Маастрихтського
договору (1992 р.), співробітництво ЗЄС і НАТО за Бременською декларацією 1999 р.  

Розвиток конструктивного співробітництва з наявними на європейському континенті
структурами  безпеки  —  ЗЄС  та  ОБСЄ,  на  основі  яких  формується  нова  архітектура
європейської  безпеки  ХХІ  ст. Участь  у  міжнародних  системах  універсальної  та
загальноєвропейської безпеки, як базовий компонент національної безпеки.

Тема 11. ОБСЄ і дипломатичні методи врегулювання міжнародних конфліктів
Гельсінський заключний акт наради країн Європи та Північної Америки 1975 р.  з

питань безпеки в Європі. Діяльність НБСЄ для забезпечення миру, стабільності та безпеки в
Європі.   Будапештська  конференція  1995 р.  щодо  реформування  НБСЄ в  Організацію  з
Безпеки та Співробітництва в Європі. 

Співробітництва  ОБСЄ  з  ООН,  НАТО,  ЄС,  РЄ.  Пріоритетні  завдання  ОБСЄ  на
сучасному етапі та механізми їх вирішення. 

Змістовий модуль 5. Україна і міжнародна безпека

Тема 12. Україна як складова системи регіональної та глобальної безпеки
Співробітництво між  державами  з  вирішення  глобальних  проблем  сучасності.

Сучасні процеси політичної та економічної інтеграції в Європі. 
Спрямування зовнішньополітичних зусиль на розвиток Європейського регіонального

співробітництва в усіх сферах з метою зміцнення державної незалежності та ефективного
забезпечення національних інтересів.

Участь  України  у  миротворчих  операціях  ООН.  Діяльність  України  в  ОБСЄ,  РЄ.
Військово-політичне та воєнно-технічне співробітництво України з  сусідніми державами.
Проблемні питання  оборонної  політики  України  в  контексті  нових  викликів  і загроз
національній безпеці.

Тема 13.  Ядерне роззброєння  - крок до встановлення системи національної  і
регіональної безпеки.

Об’єктивна  необхідність  припинення  гонки  озброєнь  і  роззброєння  в  сучасний
період. Загальне, повне та часткове роззброєння. Логіка воєнносилового мислення. Поява
ядерної  та  інших  видів  зброї масового  враження.  Гонка  озброєнь  і  врівноваження
стратегічних потенціалів наддержав. Воєнно-стратегічний паритет. Оборонна достатність.

Питання  припинення  гонки  озброєнь  та  роззброєння  в  діяльності ООН.  Основні
міжнародні  договори  з  питань  скорочення  гонки  озброєнь  і  роззброєння  і  проблеми  їх
реалізації.  Діяльність  української  дипломатії  в  системі  ООН  з  роззброєння.  Офіційна
позиція України щодо роззброєння, передусім ядерного. Без’ядерний статус України та його
реалізація. Договірно-правова база ядерного роззброєння України. 
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Ядерне роззброєння України та його значення для зміцнення міжнародної безпеки.
Україна  як  один  із  ключових  факторів  забезпечення  стабільності  в  Центрально-Східній
Європі та на континенті в цілому.

Тема 14. Україна в системі північноатлантичного співробітництва
Співробітництво України в системі НАТО як фактор зміцнення миру на континенті.

Комітет Україна — НАТО. Військово-політичне співробітництво України з НАТО в рамках
РПАС, РЄАП, програми ПЗМ.

Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО (1997). Основні принципи
співробітництва  та  сфери  консультацій.  Державна  програма  співробітництва  з  НАТО  в
галузі зміцнення регіональної безпеки.

Реформування Збройних сил України в контексті євроатлантичної інтеграції. Рішення
РНБОУ від травня 2002 р. щодо інтеграції в євроатлантичні структури. Вільнюський саміт
НАТО  2005 р.  і  програма  дій  щодо  інтенсифікованого  співробітництва  України  з
Північноатлантичним  альянсом.  Софійський  саміт  НАТО  2006  р.  і  питання підписання
програми  дій  щодо  членства  (ПДЧ)  України  в  рамках Альянсу.  Українсько-натовське
співробітництво в рамках програми “Наука заради миру”. Участь України у міжнародних
миротворчих операціях.  Боротьба з тероризмом. Порядок доступу та умови перебування
підрозділів збройних сил інших держав на території України. Діяльність Інформаційного
центру НАТО.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

У
сь

ог
о у тому числі

л. с. м.к. с.р.

Модуль 1
Змістовий модуль 1.  Концептуальні засади національної і регіональної  безпеки

Тема 1. Вступ до курсу “Проблеми національної та регіональної
безпеки” 7 2 - 5

 Тема 2. Національна та регіональна безпеки. 10 2 - 8
Тема  3.  Національні  інтереси  —  основна категорія  концепції
національної безпеки

12 2 2 8

Тема  4.  Нормативно-правова  база  забезпечення  системи
національної та регіональної безпеки 

10 2 - 8

Разом за змістовим модулем 1 41 8 2 2 29
Змістовий модуль 2. Основні загрози безпеці в сучасних  міжнародних відносинах

Тема 5. Тероризм як проблема міжнародної безпеки 12 2 2 8
Тема  6.  Інформаційна  безпека  та  глобалізація  міжнародних і
регіональних процесів

12 2 2 8

Разом за змістовим модулем 2 26 4 4 2 16
Змістовий модуль 3. Проблеми регіональної безпеки

Тема 7. Регіональний сепаратизм 12 2 2 8
Тема  8.  Внутрішні і  міждержавні  конфлікти  у  системі
регіональної безпеки

7 - 2 5

Тема  9. Механізми та шляхи мирного розв’язання конфліктів у
системі регіональної безпеки

10 - 2 8

Разом за змістовим модулем 3 31 2 6 2 21
Змістовий модуль 4. Військово-політична інтеграція як чинник регіональної безпеки

Тема 10. НАТО та Західноєвропейський Союз (ЗЄС) як гаранти
миру та політичної стабільності в Європі

7 - 2 5

Тема 11. ОБСЄ і дипломатичні методи врегулювання 
міжнародних конфліктів

9 2 2 5

Разом за змістовим модулем 4 18 2 4 2 10
Змістовий модуль 5. Україна і міжнародна безпека

Тема 12. Україна як складова системи регіональної та глобальної
безпеки

10 2 - 8

Тема 13.  Ядерне роззброєння  - крок до встановлення системи
національної і регіональної безпеки

10 - 2 8

Тема 14. Україна в системі північноатлантичного 
співробітництва

12 2 2 8

Разом за змістовим модулем 5 34 4 4 2 24
Семестровий контроль 30

Усього годин 180 20 20 10 100
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5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Змістовий модуль 1.  Концептуальні засади національної і регіональної  безпеки

1 Національні інтереси — основна категорія концепції національної безпеки 2
Змістовий модуль 2. Основні загрози безпеці в сучасних  міжнародних відносинах

2 Тероризм як проблема міжнародної безпеки 2
3 Інформаційна безпека та глобалізація міжнародних і регіональних процесів 2

Змістовий модуль 3. Проблеми регіональної безпеки
4 Регіональний сепаратизм 2
5 Внутрішні і міждержавні конфлікти у системі регіональної безпеки 2
6 Механізми  та  шляхи  мирного розв’язання конфліктів  у  системі  регіональної

безпеки
2

Змістовий модуль 4. Військово-політична інтеграція як чинник регіональної безпеки
7 Тема  10.  НАТО  та  Західноєвропейський  Союз  (ЗЄС)  як  гаранти миру  та

політичної стабільності в Європі
2

8 Тема 11. ОБСЄ і дипломатичні методи врегулювання міжнародних конфліктів 2
Змістовий модуль 5. Україна і міжнародна безпека

9 Ядерне роззброєння - крок до встановлення системи національної і регіональної
безпеки

2

10 Україна в системі північноатлантичного співробітництва 2
Разом 20

6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом

7. Теми практичних занять - не передбачено навчальним планом

8. Самостійна робота 

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Бали

Змістовий модуль 1.  Концептуальні засади національної і регіональної
безпеки

29 20

1 Користуючись довідковою літературою підготувати глосарій основних  
 понять та категорій, що визначають національні та регіональні проблеми 

5 5

2 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Теоретичні 
основи націобезпекознавства»

8 5

3 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Проблеми 
формування системи національної безпеки»

8 5

4 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Національні інтереси в системі національної та регіональної безпеки 
Європи»

8 5

Змістовий модуль 2. Основні загрози безпеці в сучасних  міжнародних
відносинах

16 10
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5 Підготувати  наукову  доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему:
«Підвищення  небезпеки  техногенних  катастроф,  поширення  зброї
масового  знищення,  незаконної  торгівлі  людьми  та  наркоторгівлі  як
наслідок діяльності організованого міжнародного тероризму»

8 5

6 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему:  «Україна у
світовому інформаційному просторі»

8 5

Змістовий модуль 3. Проблеми регіональної безпеки 21 15
7 Підготувати наукову доповідь у вигляді  презентації  на тему:  «Основні

внутрішньополітичні загрози національній безпеці України та шляхи їх
запобігання і нейтралізації»

8 5

8 Підготувати  наукову  доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему:  «Роль
міжнародних організацій у процесі формування системи безпеки»

5 5

9 Підготувати  наукову  доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему:  «Вплив
міжнародних організацій на гарантування безпеки особи»

8 5

Змістовий модуль 4. Військово-політична інтеграція як чинник
регіональної безпеки

10 10

10 Підготувати  наукову  доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему:
«Запровадження програми “Партнерство заради миру”»

5 5

11 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Вдосконалення структури та підвищення ролі ОБСЄ як головного 
інструменту реалізації безпеки в регіоні»

5 5

Змістовий модуль 5. Україна і міжнародна безпека 24 15
12 Підготувати  наукову  доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему:

«Міжнародні інститути в сучасній системі міжнародних відносин»
8 5

13 Підготувати  наукову  доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему:
«Концептуальні  підходи  до  проблем  міжнародних  відносин  і
міжнародної безпеки»

8 5

14 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Відносини 
України з НАТО»

8 5

Разом 100 70

9. Індивідуальні завдання - не передбачено навчальним планом

10. Навчально-методична карта дисципліни
«Проблеми національної та регіональної безпеки»

Разом: 180 год., із них: лекції  -  20  год., семінарські заняття  - 20  год., самостійна робота  - 100 год.,
модульний контроль - 10 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ
Модулі (назви,

бали)
Модуль І 

Модуль ІІ
Модуль ІІІ

Модуль ІV Модуль V

Лекції (теми,
бали)

1,2 3,4 5,6 7 11 12,14

Семінарські
заняття (теми,

бали)

3/10 5/10,
6/10

7/10,
8/10 ,
9/10

10/10, 
11/10

13/10, 
14/10

Самостійна
робота

(вид, бали)
10 10 10 15 10 15
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Поточний
контроль

(вид, бали)

Модульна 
к/роб.

25

Модульна 
к/роб.

25

Модульна 
к/роб.

25

Модульна 
к/роб.

25

Модульна 
к/роб.

25

11. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

1) За джерелом інформації: 
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням

комп’ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint-презентація),  пояснення,
розповідь, бесіда. 

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
- Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальних  матеріалів:  індуктивні,  дедуктивні,

аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом  викладача;

самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних  навчальних
проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної  діяльності: навчальні  дискусії;  створення  ситуації  пізнавальної  новизни;
створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

12. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок,
розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка  за  кожний  змістовий  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу студента  на
семінарських  заняттях,  за  виконання  індивідуальних  завдань,  за  модульну  контрольну
роботу.  Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  з  використанням
роздрукованих  завдань.  Модульний  контроль  знань  студентів  здійснюється  після
завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне  опитування,

співбесіда, екзамен. 
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове

тестування, реферат. 
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань; 
- повний обсяг їх виконання; 
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань; 
- самостійність виконання; 
- творчий підхід у виконанні завдань; 
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено
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види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю  та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та  європейську  (ECTS)
шкалу подано нижче у таблицях. 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумко-
вий тест

Сума

Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 3

Змістовий
модуль 4

Змістовий
модуль 5

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

Т
14

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 100

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№
зп

Вид діяльності студента

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

 
ба

лі
в 

за
 о

ди
ни

цю
Модуль

 1,2
Модуль 3,4,5

В
сь

ог
о

К
іл

ьк
. о

ди
ни

ць
   

  
до

 р
оз

ра
ху

нк
у

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

   
  

ба
лі

в 
за

 в
ид

К
іл

ьк
. о

ди
ни

ць
   

  
до

 р
оз

ра
ху

нк
у

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

   
  

ба
лі

в 
за

 в
ид

1 Відвідування лекцій 1 6 6 4 4 10
2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 7 7 10
3 Виконання завдання для самостійної

роботи (домашнього завдання)
5 6 30 8 40

70
4 Робота на практич. (семінарськ.) 

занятті (в т.ч. доповідь, виступ, 
повідомл., дискусія)

10 3 30 7 70 100

5 Опрацювання фахових видань
(в т.ч. першоджерел)

10 1 10 1 10 20

6 Написання реферату 15 - - 1 15 15
7 Виконання модульної контрольної 

роботи
25 2 50 3 75 125

Макс. кількість балів за видами діяльності
студента

129 221 350

          Разом:    350 Коефіцієнт: 60: 350=0, 17

Порядок переведення рейтингових показників успішності
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Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобально
ю шкалою

Значення оцінки

А 90-100 Відмінно  -  відмінний  рівень  знань  (умінь)  в  межах
обов’язкового  матеріалу  з,  можливими,  незначними
недоліками 

В 82-89 Дуже добре  -  достатньо  високий рівень  знань  (умінь)  в
межах  обов’язкового  матеріалу  без  суттєвих  (грубих)
помилок

С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь)
З незначною кількістю помилок

D 69-74 Задовільно –  посередній рівень знань (умінь) із  значною
кількістю  недоліків,  достатній  для  подальшого  навчання
або професійної діяльності

E 60-68 Достатньо  –  мінімально  можливий  допустимий  рівень
знань (умінь)

FX 35–59 Незадовільно  з  можливістю  повторного  складання  –
незадовільний рівень  знань  з  можливістю перескладання
за умови належного самостійного доопрацювання

F 1-34 Незадовільно  з  обов’язковим  повторним  вивченням
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни 

13. Методичне забезпечення

Викладання навчальної  дисципліни забезпечується  сучасними технічними засобами
навчання,  які  побудовані  на  новітніх  інформаційно-комунікаційних  технологіях
(мультимедійний  комп’ютер,  мультимедійний  проектор,  інтерактивний  комплекс SMART
Board, авторські засоби мультимедіа).

На  заняттях  і  під  час  самостійній  роботі  студентів  використовуються  методичні
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали,
які розроблені на кафедрі, а саме:
- Опорні конспекти лекцій.
- Навчальні посібники.
- Робоча навчальна програма.
- Збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)  оцінювання

навчальних досягнень студентів. 
- Засоби  підсумкового  контролю  (комплект  друкованих  завдань  для  підсумкового

контролю). 
- Презентації. 
-

14. Рекомендована література

Базова

1.  Актуальні   проблеми  інформаційної  безпеки  України  //  Національна  безпека  і
оборона. – 2001. - №1. – С. 2-59.

2. Андрійчук В. Глобалізація та економічна безпека України // Політика  і час. – 2003. -
№9.
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