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 Форма проведення: письмова (комп’ютерне тестування в ЕНК). Тести розміщені 
в рубриці «Підсумковий контроль» в ЕНК «Міжнародна інформація» за посиланням: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20797. Враховуючи дистанційний 
формат проведення освітнього процесу, екзамен проводиться онлайн у режимі 
відеоконференції засобами Google Meet, Zoom або Webex. У такому випадку студент 
має вийти на відеозв’язок на запропонованій викладачем платформі із ввімкненою 
камерою та мікрофоном. Доступ до виконання тестів активізується під час проведення 
екзамену – за розкладом. Тест складається із 40 питань. 

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи 

40-38 балів – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками;  

37-35 балів – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу 
без суттєвих грубих помилок;  

34-30 балів – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок;  

29-25 балів – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній 
для подальшого навчання або професійної діяльності;  

24-20 балів – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь);  

19-1 балів – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання. 
 
 Загальна оцінка за дисципліну формується наступним чином: до 
середньозваженої оцінки за семестр (складається з кількості балів за кожен змістовий 
модуль), яка становить від 35 до 60 балів, додаються результати екзамену (від 1 до 40 
балів), що загалом становить максимум 100 балів. 
 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20797


Компетентності, якими мають володіти студенти після вивчення 
дисципліни «Міжнародна інформація»: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність ціннісно-
орієнтаційної позиції. 

ЗК 2. Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань як у 
професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

ЗК 3. Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, 
загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і соціальної 
значущості майбутньої професії. 

ЗК 4. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з 
погляду розуміння можливого впливу досягнень інформаційних технологій на 
суспільство. 

ЗК 6. Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й 
обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та 
професійному рівні. 

ЗК 9. Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, 
відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати 
демократичні технології прийняття рішень. 

ЗК 11. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати 
самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення 
професійних завдань, ефективно використовувати інформаційні технології в соціальній 
і професійній діяльності. 

ЗК 12. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 
характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 
рішення. 

ЗК 13. Здатність виконувати науково-практичні завдання, застосовувати науково-
дослідні методи відповідного фахового спрямування, приймати нестандартні рішення 
типових та нестандартних задач, дотримуватись правил академічної доброчесності. 

ЗК 14. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 
самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

ФК 7. Здатність вирішувати задачі, що стосуються основ міжнародних 
інформаційних відносин, міжнародної інформації, сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій, теорії та практики комунікацій,  інформаційно-аналітичної 
діяльності в міжнародних відносинах та міжнародної інформаційної безпеки, що 
передбачає критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять, 
застосування концепцій, інноваційних підходів, збір та інтерпретацію інформації, вибір 
інструментальних засобів. 

ФК 8. Здатність застосовувати основні поняття міжнародної інформації та 
комунікації, уміння використовувати сучасні джерела отримання міжнародної 
інформації, основні  моделі та методи дослідження міжнародної інформації. 

ФК 9. Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно-комп’ютерних 
технологій оброблення інформації та здатність використовувати їх з метою пошуку, 
збору та оброблення інформації про країни і регіони світу, послуговуючись сучасними 
методами і засобами аналізу інформації у практичній професійній діяльності. 

ФК 10. Здатність аналізувати та оцінювати ситуацію на міжнародній арені і 
знаходити відповідні рішення з чітким визначенням способів врегулювання кризових 
ситуацій; виконувати інформаційно-аналітичну роботу. 



ФК 11. Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів міністерств і 
відомств, агенцій, відповідних зарубіжних структур, спираючись на вітчизняний та 
світовий досвід інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного, 
зовнішньоекономічного курсів держав моделювати ситуації міжнародних відносин. 

ФК 16. Здатність готувати документи інформаційно-аналітичного характеру, 
проводити зустрічі, бесіди, переговори державною та іноземними мовами. 

ДФК-1. Здатність здійснювати піар та використовувати інформаційно-
комунікаційні технології в міжнародних відносинах. Розуміння ролі інформаційно-
аналітичних центрів у формуванні громадської думки у міжнародних відносинах, 
здатність до реалізації комунікативної стратегії Міністерства закордонних справ 
України щодо формування позитивного іміджу країни. 

ДФК-2. Здатність визначати міжнародну інформаційну безпеку, міжнародний 
інформаційний простір, міжнародну інформаційну інфраструктуру, основні принципи 
міжнародної інформаційної безпеки. Знання сучасних спеціальних технологій 
індивідуального та масового програмування, зомбування, застосування 
маніпулятивних технологій в політиці, бізнесі, діяльності організацій на національному 
та міжнародному рівнях. Здатність працювати в групах і здійснювати аналітичну 
роботу, готуючи аналітичні матеріали та довідки, спрямовані на прогнозування та 
запобігання інформаційним загрозам. 
 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ: 

1. Розкрити сутність поняття «гібридна війна» як нової форми глобального 
протистояння. 
2. Визначити передумови виникнення гібридних загроз на Сході Європи. 
3. Розкрити сутність концепції гібридної війни за Ф. Хоффманом. 
4. Дати характеристику концепції мережево-центричної війни. 
5. Охарактеризувати моноцентричну модель системи політичного устрою сучасної 
Росії. 
6. Визначити напрями та методи російської спецпропаганди. 
7. Охарактеризувати використання Росією інструментарію інформаційно-
ідеологічної експансії на прикладі реалізації проекту «руського міра». 
8. Дати характеристику концепції євразійства. 
9. Проаналізувати напрями діяльності ЄС та його держав-членів щодо вироблення 
загальноєвропейських та національних механізмів протидії розгортанню російської 
інформаційної агресії. 
10. Розкрити сутність понять «інформація», «інформаційна взаємодія», «кодування-
декодування інформації», «збереження інформації», «відтворення інформації», 
«суб’єкт інформаційних відносин». 
11. Розкрити сутність філософської наукової галузі семіотики. 
12. Дати характеристику основних властивостей інформації (істинність, 
об’єктивність, стійкість, актуальність, цінність, доступність, екологічність). 
13. Охарактеризувати особистість як суб’єкта інформаційних відносин. 
14. Дати характеристику основних функцій спілкування (комунікативна, 
інтерактивна, перцептивна). 
15. Розкрити роль ЗМІ як віртуальної «четвертої гілки» політичної влади. 
16. Охарактеризувати сучасну структуру ЗМІ. 
17. Визначити роль медіапростору та охарактеризувати його спеціальні засоби 
(ЗМІ, прес-служби, соціальні мережі тощо). 



18. Окреслити сучасні проблеми міжкультурної глобалізації та міжкультурного 
діалогу/полілогу. 
19. Охарактеризувати розгортання контексту інформації, яку отримує людина з 
навколишнього середовища, у трьох площинах: естетичній, історичній та мовній (за Г.-
Г. Гадамером). 
20. Визначити актуальні проблеми екологічної та психологічної безпеки 
інформаційного середовища. 
21. Дати характеристику рівнів сприйняття інформації за Н. Карамишевою 
(лінгвістичний, історичний, евристичний, логічний). 
22. Розкрити основні положення Нової стратегії НАТО (грудень 2015 р.) щодо 
протидії гібридним загрозам. 
23. Розкрити сутність поняття «громадська думка» як психологічного феномену. 
24. Проаналізувати основні ідеї роботи Жана Габріеля Тарда «Суспільна думка та 
натовп». 
25. Охарактеризувати прийоми впливу на громадську думку (позиціонування, 
міфологізація емоціоналізація, візуалізація; впровадження моделей сприймання). 
26. Визначити завдання ЗМІ як основного інформаційного каналу для зв’язку з 
громадськістю та формування громадської думки.  
27. Охарактеризувати три категорії ЗМІ (найменш агресивні; що здійснюють 
помірний вплив на громадськість; що агресивно поширюють інформацію з 
використанням максимальної кількості інформаційно-технологічних ресурсів 
медіапростору).  
28. Охарактеризувати психологічну складову діяльності ЗМІ. 
29. Проаналізувати значення та роль медіаосвіти в інформаційному суспільстві. 
30. Дати характеристику епосі фейків (fake-епоха) та психології масової 
дезінформації. 
31. Проаналізувати основні ідеї роботи «Психологія брехні» Пола Екмана. 
32. Визначити спільні та відмінні риси у поняттях «інформаційний булінг», «кібер-
булінг», «тролінг». 
33. Визначити сутність поняття «маніпуляція». 
34. Проаналізувати явище маніпуляції як виду духовної, психологічної прихованої 
дії на психічні структури людської особистості.  
35. Дати характеристику передумов виникнення маніпулювання. 
36. Визначити основні прийоми маніпуляції суспільною свідомістю.  
37. Охарактеризувати методи та прийоми підсвідомого впливу (приховане 
інформаційне навіювання; семантичне маніпулювання; інформаційне відволікання; 
ефект терміновості повідомлень; створення суспільного резонансу; драматизація подій, 
що відбуваються; створення образу ворога; формування стереотипів та міфів). 
38. Дати характеристику технологій маніпулювання, розрахованих на безсвідоме. 
39. Розкрити сутність поняття «глобальний інформаційний простір» (ГІП). 
40. Проаналізувати сутність феномену «української кризи» у сучасній системі 
міжнародних відносин. 
41. Визначити ризики, що виникли для системи колективної безпеки НАТО на 
східному фланзі (Польща, країни Балтії та північної Європи) у зв’язку з російською 
агресією.  
42. Розкрити сутність поняття «інформаційна політика держави». 
43. Визначити основні напрями державної політики України в інформаційній сфері. 
44. Дати визначення понять «кіберпростір», «кібербезпека», «кіберзагрози», 
«кібератаки». 



45. Визначити основні пріоритети щодо підвищення якості захисту кіберпростору 
України. 
46. Дослідити на конкретних прикладах позитивні зміни, що відбулися в 
інформаційній політиці України в процесі осмислення нової реальності. 
47. Охарактеризувати феномени «друкарської людини» та «Галактики Гутенберга» 
(Г. М. Маклюен). 
48. Проаналізувати феномен «одновимірної людини» за Г. Маркузе. 
49. Пояснити сутність поняття «холодна війна 2.0». 
50. Дати характеристику основним положенням Окінавської Хартії 2000 р. 
(утвердження нового інформаційного суспільства та ГІП). 

 
Перелік рекомендованої літератури та навчальних матеріалів. 

Рекомендована література: 

1. Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / Є. А. Макаренко, 
М. М. Рижков, М. А. Ожеван. К.: Наша культура і наука, 2003. 614 с. 
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Інші навчальні матеріали:  

1. Конспекти лекцій.  
2. Доповіді та презентації на семінарських та практичних заняттях.  
3. Виконані завдання самостійної роботи. 
 

Зразки тестів з екзаменаційного завдання: 

Термін «інформація» походить від латинського слова «informatio», що означає: 
а) знання; 
б) поняття; 
в) роз’яснення, викладення; 
г) факти. 

 
Хто з вчених вважає, що інформація - це засіб та система обробки даних? 

а) Д. Белл; 
б) С. Гамелінк; 
в) Л. Землянова; 
г) Х. Моулана. 



 
Науковий підхід до вивчення теорії комунікації, який користується поняттями 
герменевтики, гомілетики, риторики, теорії аргументації називається: 

а) традиційний; 
б) прикладний; 
в) філологічний; 
г) загальнотеоретичний. 

 
Недоліком лінійної моделі комунікації Г. Лассуелла є: 

а) відсутність можливості перевірити її на практиці; 
б) відсутність передбачення зворотного зв'язку процесу 

комунікації; 
в) абстрагування від змісту інформації; 
г) відображення технічних способів комунікації. 

 
Перше в світі агентство новин було створене в: 

а) 1777 р. 
б) 1835 р. 
в) 1847 р.  
г) 1856 р. 

 
При складанні аналітичних документів НЕ рекомендованим є: 

а) лаконічність та чітка структурованість; 
б) вживання вузькопрофесійної лексики; 
в) чітке призначення документу; 
г) аргументованість ключових позицій. 

 
Середньострокові прогнози готуються на наступний період розвитку: 

а) до 5 років; 
б) понад 20 років; 
в) від 1 до 5 років; 
г) від 5 до 15 років. 

 
 

Програма екзамену розглянута і затверджена на засіданні кафедри міжнародних 
відносин та міжнародного права (протокол № 10 від 16 травня 2022 року). 
 
 
 
Екзаменатор      І. В. Ворошилова 

 

Завідувач кафедри     В. М. Яблонський 
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