
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 2.2.3. 

2. Назва: Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевчук Т.Є., кандидат 

педагогічних  наук,  доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• до самостійної професійної дії; 

• до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: психологія і 

педагогіка; 

        •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): педагогіка вищої школи, педагогіка та методика викладання у вищій школі. 

12. Зміст курсу: Інформаційні зв’язки як складова адміністративної і соціальної систем 

навчальної організації. Методи і засоби збирання, обробки, зберігання, пошуку і 

поширення інформації. Документи та організація їх використання в навчальній 

організації. Класифікація видів документів навчальній організації. Вимоги до 

комунікацій при реалізації інформаційних зв’язків. Головні проблеми інформаційної 

безпеки сучасності.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та 

ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. -  з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с. 

2. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах: Навч. посіб. 

— К.: КМ Академія, 2013. — 244 с. 

3. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документальної інформації: 

Навч. посіб. — К.: Ун-т Україна, 2005. — 236 с. 

4. Домарєв В. В. Організація захисту інформації на об’єктах державної та 

підприємницької діяльності: Навч. посіб./ В. В. Домарєв, С. О. Скворцов. — К.: 

Вид-во Європ. ун-ту, 2006. — 102 с.  

5. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посіб. — 

К.: Кондор, 2014. — 384 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
  лекцій 22 год, семінарських 18 год.,   самостійна робота 54 год.,   разом 120 год.. 

 Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік вкінці 11 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Шевчук Т.Є., кандидат педагогічних  наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: SP 2.2.3. 

2. Title: Sociological aspects of management of information relations of educational 

organization; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: II (master's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when studying discipline: 10; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Name, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchuk T.E., candidate 

of pedagogical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• to independent professional activity; 

• before developing its activities in new, unique conditions. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: psychology and pedagogy; 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): pedagogy 

of higher education, pedagogy and teaching methods in higher education. 

12. Contents of the course: Information communication as a component of the administrative 

and social systems of the educational organization. Methods and means of collecting, processing, 

storing, searching and disseminating information. Documents and organization of their use in the 

educational organization. Classification of types of documents for a training organization. 

Requirements for communications in the implementation of information communications. The 

main problems of information security of the present. 

13. Recommended editions: 
1. Pedagogy of higher education: Teaching. manual / Z.N. Courland, R.I. Khmlyuk, AV 

Semenova et al .; Ed. .. Z.N. Courland - with the kind., processing. and add - K .: Knowledge, 

2007. - 495 p. 

2. Antonyuk A.O. Basics of information protection in automated systems: Teaching. manual - K 

.: KM Academy, 2013. - 244 p. 

3. Gorbachenko TG Analytical and synthetic processing of documentary information: Teach. 

manual - K .: Unt Ukraine, 2005. - 236 pp. 

4. Domarev VV Organization of information security at the objects of state and entrepreneurial 

activity: Teach. manual / VV Domariev, S.O. Skvortsov. - K .: View to Europe. Un-th, 2006. - 

102 p. 

5. Kormich B. A. Information Security: Organizational and Legal Foundations: Teaching. 

manual - K .: Condor, 2014. - 384 pp. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
 lectures 22 hours, seminars 18 hours, self-study 54 hours, total 120 years .. 

 Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: the end of the 11th semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys 

 16. Language of teaching: Ukrainian 
 

Head of the department                            Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, professor 

Shevchuk T.Ye.,                                    The Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


