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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

«Міжнародні відносини» 29   

 

Обов’язкова 

навчальна 

дисципліна 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії» 291 

«Суспільні комунікації» 

291.00.01 

Модулів – 6 Освітній рівень: 

другий 

(магістерський) 

 

Рік підготовки 

1-й 

Змістових модулів – 2 
Семестр 

2-й 

Лекції 

24 год. 

Загальна кількість годин – 

180 

Практичні 

24 год. 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

 Модульний 

контроль 

12 год. 

Самостійна робота 

90 год. 

Семестровий 

контроль – 30 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 50% / 50%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Робочу програму навчальної дисципліни укладено згідно з вимогами 

кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги 

знань, які повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітнього рівня, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Міжнародні 

інформаційні системи та глобальний розвиток», необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 

студентів. 

Дисципліна «Міжнародні інформаційні системи та глобальний розвиток» 

розглядає теоретичні та практичні аспекти міжнародно-політичної науки, методи 

дослідження нею свого об’єкту. У процесі вивчення дисципліни основна увага 

приділена розгляду закономірностей виникнення та функціонування міжнародних 

інформаційних систем, взаємодій міжнародних інформаційних систем різних 

рівнів та структур у конкретних проявах в умовах глобального розвитку. 

Мета курсу – формування комплексного уявлення про сутність, етапи 

становлення та особливості функціонування міжнародних інформаційних систем, 

взаємодію їх елементів та структур, а також вивчення глобальних проблем розвитку 

сучасних міжнародних відносин. 

Мета курсу досягається через вивчення теоретичного матеріалу по кожній з 

визначених тем та поступове практичне оволодіння студентами навичками 

практичного застосування інструментів аналізу міжнародних відносин. 

Завдання курсу: 

- формування умінь та навичок щодо аналізу особливостей становлення та 

розвитку міжнародних інформаційних систем;  

- розкриття суті поняття міжнародної інформаційної системи та її структури;  

- визначення основних методологічних підходів у дослідженні міжнародних 

інформаційних систем;  

- виявлення впливу процесів глобалізації на розвиток сучасної системи 

міжнародних відносин. 

-  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- теоретичний вимір сучасних міжнародних інформаційних систем; 

- типи та види міжнародних інформаційних систем; 

- особливості функціонування інформаційних систем міжнародних організацій; 

- закономірності та головні тенденції світового розвитку, глобальні проблеми 

сучасності; 

- зміст сучасних наукових поглядів на характер світової політики як системи 

відносин між державами та групами держав, провідними соціальними, 

економічними та політичними силами і організаціями, які діють на світовій 

арені, основні тенденції та проблеми, які їй притаманні; 

- сучасне міжнародне становище та процеси, що відбуваються в різних країнах 

та регіонах; 
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- уміти: 

- узагальнювати та систематизувати основні положення та висновки наукової 

думки про особливості міжнародних інформаційних систем; 

- використовувати раціональні методи пошуку, відбору та використання 

інформації, здійснювати її перевірку та класифікувати джерела; орієнтуватися 

у літературі за фахом, проводити лекційну роботу; 

- оцінювати та прогнозувати конкретну ситуацію в міжнародних відносинах, 

світовій економіці та політиці з метою захисту державних інтересів та 

підвищення міжнародного авторитету України, активно відстоювати 

міжнародні позиції української держави за допомогою даних з міжнародних 

інформаційних систем; 

- збирати, узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію і давати 

оцінку міжнародної обстановки, подіям у внутрішньополітичному житті 

зарубіжних країн та їх зовнішньополітичної діяльності; розглядати та 

досліджувати документи, формулюючи обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо їх реалізації; 

- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов'язаних 

із здійсненням зовнішньополітичного курсу України, зміцненням її 

міжнародного авторитету та позицій на світовій арені у межах своєї 

професійної діяльності; 

- на практиці застосовувати знання і навички в галузі наукової організації праці 

у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії. 
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3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма 

  Усього у тому числі 

 
  л. пр. пр. інд

. 

с.р. МК СК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Теоретичний вимір міжнародних інформаційних систем  

1. 

Міжнародні інформаційні системи 

та глобальний розвиток як 

навчальна дисципліна. 

10 2 2   6  

 

2. 
Міжнародні інформаційні 

системи: сутність та структура. 
12 2 2   6 2 

 

3. 
Типи та види інформаційних 

систем. 
12 2 2   8  

 

4. 
Міжнародні інформаційні системи 

в економічній сфері. 
14 2 2   8 2 

 

5. 
Митні та юридичні інформаційні 

системи. 
12 2 2   8  

 

6. 
Інформаційні системи 

міжнародних організацій. 
14 2 2   8 2 

 

 Разом за змістовим модулем 1 74 12 12   44 6  

Модуль 2  

Змістовий модуль 2. Проблеми глобального розвитку сучасної цивілізації  

7. Політична глобалістика як наука. 10 2 2   6   

8. 
Процеси глобалізації у 

міжнародних відносинах. 
14 2 2   8 2 

 

9. 
Інтеграція як чинник глобального 

розвитку. 
12 2 2   8  

 

10. 
Цивілізаційна парадигма в 

сучасній глобалістиці. 
14 2 2   8 2 

 

11. 
Глобальні та регіональні релігійні 

системи. 
12 2 2   8  

 

12. 
Проблема війни та миру у 

міжнародних відносинах 
14 2 2   8 2 

 

 Разом за змістовим модулем 2 106 12 12   46 6 30 

 Разом за навчальним планом 180 24 24   90 12 30 
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4. Теми семінарських занять 

№ п/п Назва теми семінарського заняття Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичний вимір міжнародних інформаційних систем 

1. Тема 1. Міжнародні інформаційні системи та глобальний розвиток 

як навчальна дисципліна. 

2 

2. Тема 2. Міжнародні інформаційні системи: сутність та структура. 2 

3. Тема 3. Типи та види інформаційних систем. 2 

4. Тема 4. Міжнародні інформаційні системи в економічній сфері. 2 

5. Тема 5. Митні та юридичні інформаційні системи. 2 

6. Тема 6. Інформаційні системи міжнародних організацій. 2 

Змістовий модуль 2. Проблеми глобального розвитку сучасної цивілізації 

7. Тема 7. Політична глобалістика як наука. 2 

8. Тема 8. Процеси глобалізації у міжнародних відносинах. 2 

9. Тема 9. Інтеграція як чинник глобального розвитку. 2 

10. Тема 10. Цивілізаційна парадигма в сучасній глобалістиці. 2 

11. Тема 11. Глобальні та регіональні релігійні системи. 2 

12. Тема 12. Проблема війни та миру у міжнародних відносинах. 2 

Всього 24 

 

5. Самостійна робота 
 № 

п/п 

Теми (обсяг в годинах) Годин Бали 

Змістовий модуль 1. Теоретичний вимір міжнародних інформаційних систем 

1. Тема 1. Міжнародні інформаційні системи та глобальний розвиток як 

навчальна дисципліна. 6 
10 

2. Тема 2. Міжнародні інформаційні системи: сутність та структура. 6 10 

3. Тема 3. Типи та види інформаційних систем. 8 10 

4. Тема 4. Міжнародні інформаційні системи в економічній сфері. 8 10 

5.  Тема 5. Митні та юридичні інформаційні системи. 8 10 

6. Тема 6. Інформаційні системи міжнародних організацій. 8 10 

Змістовий модуль 2. Проблеми глобального розвитку сучасної цивілізації 

7. Тема 7. Політична глобалістика як наука. 6 10 

8. Тема 8. Процеси глобалізації у міжнародних відносинах. 8 10 

9. Тема 9. Інтеграція як чинник глобального розвитку. 8 10 

10. Тема 10. Цивілізаційна парадигма в сучасній глобалістиці. 8 10 

11. Тема 11. Глобальні та регіональні релігійні системи. 8 10 

12. Тема 12. Проблема війни та миру у міжнародних відносинах. 8 10 

Всього 90 120 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

«Міжнародні інформаційні системи та глобальний розвиток» 

 

Разом: 180 год. З них: лекції – 24 год., семінарські заняття – 24 год., самостійна робота – 90 

год., модульний контроль – 12 год. 

 
Тижден

ь 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Модуль 1 Модуль 2 

Лекції 

(теми, 

бали) 

1,2 

(1

+1 

ба

л) 

3 (1 

бал) 

4 (1 

бал) 

5 (1 

бал) 

6 (1 

бал) 
 

7 (1 

бал) 

8 (1 

бал) 

9 (1 

бал) 

10 (1 

бал) 

11 (1 

бал) 

12 (1 

бал) 

Практи

чні 

заняття 

(теми, 

бали) 

 

1/10+

1 

(бал) 

2/10

+1 

(бал

) 

3/10+

1 

(бал) 

4/10

+1 

(бал

) 

-

5,6/20

+1 

(бал) 

7/10

+1 
8/10+1 

9/10

+1 

10/10+

1 

11/1

0+1 

12/10+

1 

Самості

йна 

робота 

(вид, 

бали) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Поточн

ий 

контрол

ь 

(вид, 

бали) 

 

Моду

льна 

к/роб. 

25 

 

Моду

льна 

к/роб. 

25 

 

Моду

льна 

к/роб. 

25 

 

Моду

льна 

к/роб. 

25 

 

Моду

льна 

к/роб. 

25 

 

Моду

льна 

к/роб. 

25 

Підсумк

овий 

контрол

ь (вид, 

бали) 

           

40 

Екзам

ен 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: обговорення із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint-презентація), пояснення, розповідь, бесіда.  

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи навчання, зокрема, метод вивчення 

конкретних ситуацій, метод групової дискусії, створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 

 

9. Система поточного і підсумкового контролю знань 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні 

відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, підготовка 

до семінарських занять, виконані завдання для самостійної та індивідуальної 

роботи, поточного модульного контролю) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 

балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль - від 0 до 40 балів. 

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не 

допускається до іспиту, якщо за результатами поточного контролю набирає 

менше 34 балів. 

 

9.1.Критерії оцінювання знань студентів. 

«Відмінно» 

Наявність у студента  ґрунтовних теоретичних  знань з основ міжнародних 

інформаційних відносин, вміння  аналітично мислити, аналізувати,  інтегрувати та 

узагальнювати набуті знання, викладати їх чітко, логічно, послідовно з 

дотриманням  норм літературної мови. 

«Добре» 

Наявність у студента достатньо повних знань з основ міжнародних інформаційних 

відносин, вміння систематизувати та узагальнювати набуті знання, робити  чіткі 

висновки з дотриманням норм літературної мови. 

«Задовільно» 

Наявність у студента неповних теоретичних знань з основ міжнародних 

інформаційних відносин, недостатнє  вміння  узагальнювати, систематизувати та 

структурувати набуті знання з дотриманням норм літературної мови. 

«Незадовільно» 

Неспроможність сформулювати навіть поверхову  відповідь на питання, які 

стосуються основ міжнародних інформаційних відносин. 

 

 

 

 



8 

 

9.2. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

  

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 Модуль 1 Модуль 2 

Всього 

К
іл

ьк
. 
о
д

и
н

и
ц

ь 

д
о

 р
о

зр
ах

у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

 

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

К
іл

ьк
. 
о
д

и
н

и
ц

ь 

д
о

 р
о

зр
ах

у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

 

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

1 Відвідування лекцій 1 6 6 6 6 12 

2 Відвідування практичних 

(семінарських, лаб.) занять 
1 6 6 6 6 12 

3 Виконання завдання для 

самостійної роботи 

(домашнього завдання) 

10 6 60 6 60 120 

4 Робота на семінарському 

занятті (в т.ч. доповідь, 

виступ, повідомл., дискусія) 

10 6 60 6 60 120 

5 Робота на практичному 

занятті (виконання 

практичних завдань) 

      

6 Написання реферату 15 - - - -  

8. Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 3 75 3 75 150 

10. Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - 

 Макс. кількість балів за 

видами діяльності 

студента                                

(МВ)                                        

 

 207  207 414 

Всього:    281 Коефіцієнт: 414:100 = 4,14 
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10. Порядок переведення рейтингових показників успішності  

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка 

за 100-

бальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

А 90-100 Відмінно - (відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

помилками  

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 66-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-65 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 вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  
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