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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика
дисципліни за формами
навчання (денна)
обов’язкова
українська
4 / 120
2
3
4
4
120
56
8
56
залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань з
класифікації,
характеристики,
функціонування
та
розповсюдження
міжнародних інформаційних ресурсів; з’ясування проблем міжнародного
співробітництва в галузі інформації; тенденцій глобального розвитку під
впливом високих (інформаційно-комунікаційних) технологій, інформаційної
безпеки.
Завдання дисципліни:
–оволодіння спеціальною термінологією з міжнародної інформаційної
сфери;
–знання етапів становлення та розуміння принципів функціонування
міжнародного співробітництва в бібліотечно-інформаційній сфері;
–опанування знаннями щодо форм і напрямів інформаційного
міжнародного співробітництва;
–вміння аналізувати конкретні бібліотечно-інформаційні програми і
проекти, що реалізуються зарубіжними та міжнародними організаціями в
Україні, з метою можливої участі в них;
–вміння здійснювати пошук у національних й міжнародних
інформаційних ресурсах, орієнтуватися в умовах надання відомостей і доступу
до цих ресурсів.
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних)
програмних компетентностей освітньої програми підготовки бакалаврів за
спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

ЗК1 Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже наявними;
спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, враховуючи різні
параметри, фактори, причини; здатність адаптувати мислення для вирішення
задач в змінених умовах чи нестандартних ситуаціях.
ФК1 Здатність забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію,
моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в
користування інформації та знань у будь-яких форматах.
ФК2 Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження,
класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв. Виконання
спеціальних функцій, пов’язаних з розробленням і впровадженням
технологічних процесів обробки, систематизації, комплектування, збереження
фондів на різних носіях; надання різних інформаційно-бібліотечних послуг
користувачам.
ФК6 Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами
інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та
управління, засобами масової інформації.
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати
освітньої програми підготовки бакалаврів:
ПРН-З 5 Знання міждисциплінарних зв’язків, спроможність з’ясовувати суть
одного й того ж поняття (процесу, явища) з позицій інформаційних,
бібліотечних та архівних дисциплін.
ПРН-У 2 Створювати бібліографічні та інформаційні продукти в традиційній
та електронній формі.
ПРН-У 7 Використовувати раціональні способи пошуку та використання
науково-технічної інформації, включа-ючи засоби електронних інформаційних
мереж, використовувати інформаційні ресурси, у тому числі електронні.
ПРН-У 12 Здатність аналізувати міжнародні програмні засоби зі створення
глобальних та локальних мереж і систем.
Діяльність
студентів
в
Інформаційно-аналітичному
центрі
спрямована на отримання теоретичних знань, вмінь та набуття практичних
навичок з предметного пошуку у вітчизняних та зарубіжних інформаційних
ресурсах, аналізу різних видів документів (договори, угоди, програми, проекти
тощо) та інформаційних ресурсів, необхідних майбутнім фахівцям
інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл годин між видами робіт

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Змістовий модуль І
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інформаційні ресурси: поняття,
4
4
призначення, види, нормативноправова база
Інформаційні ресурси
2
2
Обробка і доступ до інформаційних
8
2
ресурсів.
Електронні інформаційні ресурси.
2
2
Веб-ресурси.
Право власності на інформаційні
10
2
ресурси. Обробка і доступ до
інформаційних ресурсів.
Інформаційна безпека системи
2
2
національних інформаційних
ресурсів.
Модульна контрольна робота
2
Разом за модулем 1
30
4
4
6
Змістовий модуль ІІ
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Інформаційне суспільство в контексті
4
4
цивілізаційного вибору України.
Законодавча база розвитку
4
4
інформаційного суспільства в
Україні.
Напрями міжнародного
10
2
співробітництва щодо розбудови
інформаційного суспільства.
Послуги у сфері інформатизації.
2
2
Європейська політика інформаційної
8
2
безпеки.
Модульна контрольна робота
2
Разом за модулем 2
30
4
4
6

Самостійна

Модульні

Практичні

Семінари

Назви змістових модулів, тем

Лекції

№
з/п

Усього

Аудиторна

6

8

2
2

14

8

6
2
2

Змістовий модуль ІІІ
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

14

3.1 Міжнародні інформаційні ресурси та
2
2
потреби адресата.
3.2 Інформаційні потреби: типи та
2
2
характеристики.
3.3 Методи вивчення інформаційних
2
2
потреб та формулювання запитів.
3.4 Міжнародні проекти та програми –
8
2
ефективний інструмент поширення
міжнародних професійних стандартів
національними професійними
об’єднаннями в межах своїх країн.
3.5 Основні джерела міжнародних
2
2
інформаційних ресурсів.
3.6 Інформаційні служби державних
10
2
установ.
3.7 Основні положення і принципи для
2
2
побудови інформаційного суспільства
у Європі.
Модульна контрольна робота
2
Разом за модулем 3
30
4
2
8
Змістовий модуль ІV
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
4.1 Трансформація
2
2
загальноцивілізаційного
інформаційного простору в контексті
глобальних впливів на національні
інформаційні.
4.2 Глобальний інформаційний простір.
2
2
4.3 Інформаційно-цільова база як
12
2
2
глобальна основа діяльності та
розвитку людства.
4.4 Інформаційні ресурси як стратегічна
2
2
категорія міжнародних відносин.
4.5 Наукометричні бази даних.
8
2
4.6 Індустрія інформації як галузь
світової економіки.
Модульна контрольна робота
Разом за модулем 4
Усього

2
2
30
120

6

8

2
2

14

8

6

2

2
14

4
14

8
28

2
2
8

14
56

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Лекції 1.1, 1.2. Інформаційні ресурси: поняття, призначення, види,
нормативно-правова база (4 год.)
Структура
і зміст курсу, організація
навчального процесу,
міждисциплінарні зв’язки курсу. Поняття інформаційних ресурсів. Закон
України «Про Національну програму інформатизації».
Інформаційний продукт як результат інформаційної діяльності.
Інформаційні технології. Національні інформаційні ресурси. Включення
інформаційних продуктів до складу національних інформаційних ресурсів.
Розміщення інформаційних продуктів, що надані в електронному вигляді.
Вилучення інформаційних продуктів зі складу національних інформаційних
ресурсів.
Електронні інформаційні ресурси. Веб-ресурси. Право на встановлення
мережного засобу масової інформації. Конвенція № 108 Ради Європи «Про
захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних».
Вимоги до веб-сайту персональних даних.
Право власності на інформаційні ресурси. Обробка і доступ до
інформаційних ресурсів. Закони України «Про інформацію», «Про державну
таємницю», «Про науково-технічну інформацію» та інших законодавчі акти
України.
Порядок обробки інформаційних ресурсів різних видів. Порядок обробки
і доступу до інформаційних ресурсів, що входять до складу національних
інформаційних ресурсів. Інформаційна послуга.
Власник інформаційного ресурсу. Розмір плати за послуги і порядок її
внесення. Обов'язки суб'єктів щодо якості інформаційних ресурсів.
Підтримка інформаційної безпеки держави. Об'єкти інформаційної
безпеки. Інформаційна безпека системи національних інформаційних ресурсів.
Відповідальність суб'єктів у сфері інформатизації.
Семінар 1. Інформаційні ресурси.
Семінар 2. Право власності на інформаційні ресурси. Обробка і доступ до
інформаційних ресурсів.
Практичне заняття 1. Обробка і доступ до інформаційних ресурсів.
Практичне заняття 2. Електронні інформаційні ресурси. Веб-ресурси.
Практичне заняття 3. Інформаційна безпека системи національних
інформаційних ресурсів.
Змістовий модуль 2
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Лекція 2.1., 2.2. Інформаційне суспільство в контексті
цивілізаційного вибору України (4 год.)

Теорії інформаційного суспільства (Й.Масуда, Д.Белл, Е. Тофлер,
М.Кастельс, М.Маклюен, Т.Стоун’єр, П. Дракер та інші.). Інформатизація як
чинник розвитку інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство як
гуманітарна категорія. Складовий індекс розвитку (The ICT Development Index
(IDI) як інструмент моніторингу формування інформаційного суспільства.
Рівень готовності до впровадження е-урядування України. Законодавча база
розвитку інформаційного суспільства в Україні. Закони України «Про
Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну
програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства України на 2007-2015 роки», «Про електронні документи та
електронний документообіг»; «Про електронний цифровий підпис», «Про
захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Стратегія
розвитку інформаційного суспільства в Україні». Національна система
індикаторів розвитку інформаційного суспільства (НСІРІС). Напрями
міжнародного співробітництва щодо розбудови інформаційного суспільства.
Міжнародна співпраця з країнами Євросоюзу. Політика ЄС щодо розвитку
інформаційного суспільства. Програма „ESPRIT” з інформаційних технологій.
„Біла книга” Джакквеса Делорса. «Доповідь Бангеманна». Лісабонська
стратегія. Європейська політика інформаційної безпеки. «Мережева та
інформаційна безпека: європейський політичний підхід». Європейська агенція з
питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA). Сьома Рамкова угода ЄС
(2012-2020 рр.).
Семінар 3. Напрями міжнародного співробітництва щодо розбудови
інформаційного суспільства.
Семінар 4. Європейська політика інформаційної безпеки.
Практичне заняття 4.5. Законодавча база розвитку інформаційного
суспільства в Україні.
Практичне заняття 6. Послуги у сфері інформатизації.
Змістовий модуль 3
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Лекція 3.1. Міжнародні інформаційні ресурси та потреби адресата (2 год.)
Інформаційні етапи еволюції людства: етапи та інформаційні носії.
Інформаційна інфраструктура. 5 складових “національної інформаційної
інфраструктури” (за Р. М. Хейсом).Інформаційний простір.Інформаційний
ресурс. Користувач інформації. Інформаційні потреби: типи та характеристики.
Типи інтерактивних служб. Інформаційні центри. Інформаційна структура
Білого Дому. Структура прес-офісу прем’єр-міністра Великої Британії.
Об’єднання інформаційних агентств. Інформаційні агентства, що діють на
території України. Методи вивчення інформаційних потреб та формулювання
запитів. Прямі та непрямі методи вивчення інформаційних потреб.
Інформаційний запит, типи запитів. Перешкоди при формулюванні
інформаційних запитів.
Семінар 5. Інформаційні потреби: типи та характеристики.

Практичне заняття 7. Методи вивчення інформаційних потреб та
формулювання запитів.
Практичне заняття 8. Міжнародні інформаційні проекти та програми.
Лекція 3.2. Основні джерела міжнародних інформаційних ресурсів (2 год.)
Становлення ринку електронної інформації. Групи інформаційних служб.
Створення національних і світових мереж передачі даних. Професійні бази
даних. Довідкове видання Gale Directory of Databases, яке випускається двічі на
рік у вигляді двох томів фірмою Gale Research, Inc. Кредитно-аналітична
довідка. Ділова довідкова література. Ділова довідкова література. Щорічні
довідники компанія «Дан енд Бредстріт». Інформаційна корпорація «Діалог» і
компанія Data-Star. Інформаційна корпорація Questel-Orbit Questel (Франція) і
Orbit (США). Інформаційне агентство LEXIS-NEXIS.
Практичне заняття 9. Інформаційні служби державних установ.
Практичне заняття 10. Основні положення і принципи для побудови
інформаційного суспільства у Європі.
Змістовий модуль 4
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Лекція 4.1. Трансформація загальноцивілізаційного інформаційного
простору в контексті глобальних впливів на національні інформаційні
ресурси (2 год.)
Глобальні інформаційні ресурси. Глобальний інформаційний простір.
Структуризація ресурсів відповідно до загальносуспільних потреб. Джерела
інформаційного виробництва. Ресурси загальноцивілізаційного значення.
Інформаційно-цільова база як глобальна основа діяльності та розвитку людства.
Глобальна інформаційна база. Вплив загальноцивілізаційної інформаційної
бази на духовний світ людства. Індустрія інформації як галузь світової
економіки. Глобальний товар з новими економічними властивостями. Вплив
глобальних інформаційних ресурсів на суспільну свідомість країн світу.
Семінар 6. Інформаційно-цільова база як глобальна основа діяльності та
розвитку людства.
Семінар 7. Наукометричні бази даних.
Практичне заняття 11. Глобальний інформаційний простір.
Практичне заняття 12. Інформаційно-цільова база як глобальна основа
діяльності та розвитку людства.
Практичне заняття 13. Інформаційні ресурси як стратегічна категорія
міжнародних відносин.
Практичне заняття 14. Індустрія інформації як галузь світової економіки.

Модуль 3

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість одиниць

Відвідування лекцій
1
2
Відвідування семінарських занять
1
2
Робота на семінарському занятті
10
2
Відвідування практичних занять
1
3
Робота на практичному занятті
10
3
Виконання завдання для
5
2
самостійної роботи
Модульна контрольна робота
25
1
Разом
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта: 378 : 100 = 3,8
Студент набрав: 300 балів
Оцінка: 300 : 3,8 = 79 балів

Модуль 4

максимальна
кількість балів

Модуль 1

кількість
одиниць

Вид діяльності

Максима кількість балів за
одиницю

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Методи контролю
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами

2
2
20
3
30
10

2
2
2
3
3
2

2
2
20
3
30
10

2
1
1
4
4
2

2
1
10
4
40
10

1
2
2
4
4
2

1
2
20
4
40
10

25
92

1

25
92

1

25
92

1

25
102

Методи контролю
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами
контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності
(методи усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю).
Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни
в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного
опрацювання.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять,
він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання
конкретної роботи.
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях
здійснюється за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається;
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою;

4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і
завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної
контрольної роботи. Завдання для проміжного контролю знань студентів
охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення
навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
вчасність виконання навчальних завдань;
повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності.
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Змістовий модуль 1
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (14 год.)
Завдання. У вигляді таблиці (довільній) надати характеристику
світових електронних бібліотек (5-6) Підсумувати результати аналізу. Скласти
перелік використаних джерел, сайтів.
Змістовий модуль 2
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (14 год.)
Завдання. Міжнародні проекти та програми – ефективний інструмент
поширення міжнародних професійних стандартів національними професійними
об’єднаннями в межах своїх країн. Підготувати презентацію за на прикладі
однієї з країн світу.
Змістовий модуль 3
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (14 год.)
Завдання. На основі аналізу інформаційної політики підготувати
доповідь про діяльність однієї із зарубіжних організацій в інформаційній сфері.
Змістовий модуль 4

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ (14 год.)
Завдання. У вигляді таблиці (довільній) надати характеристику
міжнародним наукометричним ресурсам із зазначенням способів розрахунку
кількісних показників наукової діяльності (Web of Science, Scopus, РИНЦ), їх
відмінності та характерні особливості, сервіси і надбудови, профілі організацій
та авторів. Підсумувати результати аналізу. Скласти перелік використаних
джерел, сайтів.
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку
теорії та практики.
Критерії оцінки результатів самостійної роботи.
У процесі виконання самостійної роботи викладач оцінює:
 рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на
самостійне опрацювання;
 вміння використовувати теоретичні знання при виконанні практичних
задач;
 обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого
матеріалу;
 повноту розкриття теми дослідження;
 оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами;
 максимальна кількість балів за 1 (одне) виконане завдання – 5.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного
змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній
викладачем у робочій програмі. Кількість модульних контрольних робіт з
навчальної дисципліни – 3, виконання кожної роботи є обов’язковим.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії
оцінювання
Формою проведення семестрового контролю, який проводиться з метою
оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни за
результатами чотирьох модулів є підсумковий контроль – залік.
6.5. Орієнтовний перелік питань до заліку.
1. Порівняйте визначення інформаційних ресурсів. Яке визначення
запропонували би ви?
2. Надайте характеристику національних інформаційних ресурсів.
3. Визначте особливості електронних інформаційних ресурсів.
4. Розкрийте суть права власності на інформаційні ресурси.
5. Визначте сутність обробки інформаційних ресурсів і доступу до них.

6. Охарактеризуйте принципи надання інформаційних ресурсів
державним і недержавним установам, що надалі будуть використовувати їх для
надання платних послуг.
7. Назвіть порядок надання (одержання) інформації, віднесеної до
державної таємниці.
8. Якими є послуги у сфері інформатизації?
9. Визначте основні напрями підтримки інформаційної безпеки в галузі
інформаційних ресурсів.
10. Яким документом підтверджується забезпечення цілісності ресурсів
електронних депозитаріїв і автоматизованих систем?
11. Якою є відповідальність суб'єктів у сфері інформатизації?
12. Розкрийте відповідальність провайдерів, постачальників доступу і
послуг мережі Інтернет за зміст контенту.
4. Визначте характерні риси інформаційного суспільства.
5. Які документи було прийнято на Всесвітньому самміті з питань
інформаційного суспільства?
6. Назвіть основні напрями міжнародного
співробітництва щодо
розвитку глобального інформаційного суспільства.
7. Якими є цілі діяльності Фонду цифрової солідарності?
8. З якого року ЄС проводить політику щодо розбудови інформаційного
суспільства?
9. Розкрийте основні положення «Доповіді Бангеманна».
10. Назвіть пріоритети Лісабонської стратегії.
11. Які пріоритети діяльності ЄС визначено в Планах дій е-Європа 2002
та е-Європа 2005?
12. Охарактеризуйте стратегічну ініціативу ЄС і2010.
13. Що таке «е-Інклюзія»?
14. Розкрийте сутність терміну «мережева та інформаційна безпека».
15. Визначте основні напрями політики ЄС в сфері інформаційної
безпеки.
16. Охарактеризуйте діяльність Європейської агенції з питань мережевої
та інформаційної безпеки.
17. Охарактеризуйте діяльність ЄС в сфері боротьби з кіберзлочинністю
6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59

Теми
практичних
занять

Самостійна
робота
Види
поточного
контролю
Всього

5х2=10 б.
5х2=10 б.

Модульна контрольна робота 1 – 25 б.
Модульна контрольна робота 2 – 25 б.
378 б

5х2=10 б.

Модульна контрольна робота 3 – 25 б.

Інформаційноцільова база як
глобальна основа
діяльності та
розвитку людства
1+10 б.

Основні джерела
міжнародних
інформаційних
ресурсів – 1 б.

Міжнародні
інформаційні
ресурси та потреби
адресата
– 1 б.

Трансформація
загальноцивілізаційно
Інформаційно-цільова база як
го інформаційного
глобальна основа діяльності
простору
в контексті
та розвитку людства 1+10 б.
глобальних впливів
на національні
Індустрія інформації
інформаційні
– 1 б.
як галузь світової
економіки
Інформаційні ресурси як
1+10 б.
стратегічна категорія
міжнародних відносин 1+10 б.

Глобальний інформаційний
простір 1+10 б.
Наукометричні бази даних
1+10 б.

Інформаційні служби
державних установ 1+10б.
Основні положення і
принципи для побудови
інформаційного суспільства
у Європі 1+10б.

Інформаційні
потреби: типи та
характеристики
1+10 б.

Європейська
політика
інформаційної
безпеки.1+10 б.

92 б.

Міжнародні проекти та
програми 1+10 б.

Методи вивчення
інформаційних потреб та
формулювання запитів.+10 б.

Послуги у сфері
інформатизації 1+10 б.

Інформаційне
суспільство в
контексті
цивілізаційного
вибору України – 2 б.

92 б.

Напрями
міжнародного
Законодавча база розвитку
співробітництва щодо
інформаційного суспільства в
розбудови
Україні. 2+20 б.
інформаційного
суспільства.1+10 б.

Інформаційна безпека
системи національних
інформаційних ресурсів.
1+10 б.

Теми лекцій

Інформаційні
ресурси: поняття,
призначення, види,
нормативно-правова
Право власності на
база - 2 б.
інформаційні
ресурси. Обробка і
доступ до
інформаційних
ресурсів.1+10 б.

Кількість балів
за модуль

Електронні інформаційні
ресурси.
Веб-ресурси.1+10 б.

Інформаційні
ресурси 1+10 б.

Теми
семінарських
занять

Обробка і доступ до
інформаційних ресурсів
1+10 б.

7. Навчально-методична карта дисципліни "Міжнародні інформаційні ресурси"

Разом: 120 год., лекції – 14 год., практичні заняття - 28 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна робота – 56 год., мк – 8 год., семестровий контроль – залік
V
Тиждень
I
II
III IV
V
VI
VII
IХ
Х
ХI
ХII
ХІII
XIV
XV
XVI
III
Модулі
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІI
Змістовий модуль ІII
Змістовий модуль IV
Теоретико-прикладні аспекти
Інформаційні ресурси в епоху
Джерела міжнародних
Трансформація загальноцивілізаційного
Назва модуля
розбудови інформаційного
глобалізації
інформаційних ресурсів
інформаційного простору
суспільства
92 б.
102 б.

5х2=10 б.

Модульна контрольна робота 4 – 25 б.

8. Рекомендовані джерела
Нормативна база
1. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття.
Терміни та визначення (ISO 2382 -1:1993, NEQ) [Електронний
ресурс]. – Режим
доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc page.html?id_doc=77434
2. ДСТУ 3396.2–97. Технічний захист інформації. Терміни та визначення
від 01.01.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=69175 – Назва з екрану.
3. ДСТУ 5034:2008. Науково–інформаційна діяльність. Терміни та
визначення понять від 04.08.2008 р. № 270 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage?id_doc=68012 – Назва з екрану.
4. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : закон
України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/293917#Text – Назва з екрану.
5. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний
ресурс] : закон України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text – Назва з екрана.
6. Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах
[Електронний ресурс] : закон України : від 05.07.1994 р. № 81/94–ВР. –
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94%D0%B2%D1%80#Text – Назва з екрану.
7. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : закон України. –
Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text – Назва з
екрану.
8. Про інформацію [Електронний ресурс] : закон України. – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text – Назва з екрану
9. Про затвердження Стратегії розвитку інформаційного простору України
на період до 2020 року – Режим доступу : http :
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=113102 – Назва з
екрану.
Основні
1. Вальорска М., Аґнєшка. Діпфейк та дезінформація : практичний посібник /
А. Вальорска М. ; перекладач В. Олійник ; Бібліотека масової комунікації та
медіаграмотності, Академія української преси, Фонд Фрідріха Науманна за
Свободу. - Київ : Центр Вільної Преси, 2020. - 56 с
2. Рось А.О. Інформаційні ресурси: сутність і класифікація / Рось А.О., Пустовіт
С.М. Науковотехнічний збірник. Вип. 3. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 1999. –
200 с.
3. Міжнародна інформація : навч.-метод. посіб. / М. С. Слободяник,
М. Б. Проценко ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ :
ДАКККіМ, 2007. – 107 с.

Додаткові
1.Вальорска М., Аґнєшка. Діпфейк та дезінформація : практичний посібник /
А. Вальорска М. ; перекладач В. Олійник ; Бібліотека масової комунікації
та медіаграмотності, Академія української преси, Фонд Фрідріха
Науманна за Свободу. - Київ : Центр Вільної Преси, 2020. - 56 с
2.Додонов О.Г., Ланде Д.В., Путятін В.Г. Інформаційні потоки в глобальних
комп'ютерних мережах - К: Наукова думка, 2009, - 295 с. ISBN 978-96600-0973-9
3. Кудрявцева, С. П. Міжнародна інформація : навч. посіб. /
С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2005. –
400 с.
4.Марутян, Р. Інформаційні ресурси: нові підходи до визначення поняття /
Р. Марутян // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.
– Київ : Український центр політичного менеджменту, 2009. – Вип. 18. –
С. 93-117.
5.Марущак, А. Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту
[Електронний ресурс] / А. Марущак // Юридичний радник. – 2009. –
№ 1 (27). – Режим
доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/09maizpz_0.pdf – Назва з
екрану.
6.Пономаренко, В. М. Інформаційні ресурси бібліотеки, як складова
глобальної мережі / В. М. Пономаренко // Наук. пр. НБУВ / НАН України.
Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. АБУ ; редкол.: О.С.Онищенко
(гол.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2002. – Вип. 8. – С. 371-376.
7.Соснін О.В. Державна інформаційна політика і свобода слова // Політика і
час. – 2003. – № 3. – С. 11-15.
8. Соснін, О. В. Проблеми державного управління системою національних
інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : монографія / О.
В. Соснін. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, 2003. – 572 с.
9.Як можна протидіяти "фейковим новинам"? : аналіз / Ф. Мюллер, Н.
Деннер ; перекладач А. Куликов ; Фонд Фрідріха Науманна за Свободу,
Академія української преси, Мангаймський університет, Відділ медіа та
комунікацій, Університет Йоганна Гутенберга, Інститут журналістики. Київ : COMDOC GmbH, 2019. - 52 с
Інформаційні ресурси
№
з/п
1

https://mkip.gov.ua/

2

http://www.nbuv.gov.ua/

3
4

http://www.nplu.org/
http://library.kubg.edu.ua/

Адреса веб-сайту

Назва веб-сайту
Міністерство культури та інформаційної політики
України
Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського : електронні інформаційні
ресурси НБУВ
Національна бібліотека України імені Я. Мудрого
Бібліотека Київського університету імені Бориса

5
6
7
8
9
10
11
12
13

https://detector.media/

14

http://www.nlb.by/portal/page/porta
l/index
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
http://www.britishcouncil.org.ua/
http://old.apitu.org.ua/wsis/tp
https://en.unesco.org/

15
16
17
18

https://thedigital.gov.ua/
https://ula.org.ua/
http://www.ifla.org

https://scholar.google.com/
http://library.by/
http://www.ukrbook.net/
https://institutfrancais-ukraine.com/
http://library.iapm.edu.ua/

Грінченка
Детектор медіа
Міністерство цифрової трансформації України
УБА
IFLA
Google Scholar
Білоруська цифрова бібліотека
Книжкова Палата України ім. І.Федорова
Французький культурний центр
Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім.
Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії
управління персоналом
Національна бібліотека Білорусі
Національна електронна бібліотека України
Центр знань та інформації Британської Ради
Туніська програма для інформаційного суспільства
Офіційний сайт ЮНЕСКО

