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Вибіркова дисципліна «Інформаційні операції в міжнародних відносинах» є професійноорієнтованою дисципліною освітньої програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» і має за мету забезпечити магістрам можливість
оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок з концептуально теоретичних та
практичних основ проведення інформаційних операцій у галузі міжнародних відносин.
Серед завдань курсу: формування знань та вмінь у сфері сратегічних комунікацій, зокрема
інформаційних операцій, а також у таких розділах сучасних комунікативних технологій як
пропаганда та контрпропаганда, комунікативні стратегії з активним опонентом. Аналізу
конкретних прикладів інформаційних операцій.
Навчальний курс містить 120 годин (4 кредити). Дисципліна поділена на два модулі.
Перший – Базові основи інформаційних операцій. Другий модуль – Моделі інформаційних
операцій. Ефективному вивченню навчального курсу сприяють не лише аудиторні заняття, а
й значною мірою самостійна робота студентів. Необхідна постійна систематична робота з
різноманітними джерелами інформації: енциклопедіями, довідниками, статистичними
довідниками, науковими монографіями та статтями, науково-популярною літературою тощо.
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Самостійні роботи
повинні бути виконані самостійно відповідно вимог, які до них
висуваються.
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із
деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
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