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Критерії оцінювання Високий (творчий) рівень компетентності. 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє 

особливі творчі здібності, демонструє глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 

та послідовно відповідати на поставлені запитання; 

демонструє вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді. 

Достатній (конструктивно-варіативний) 

рівень компетентності. 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє 

міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; вільно 

володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та 

задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні 

знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати їх на практиці; виправляти допущені 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 

підтвердження своїх думок. 

Середній (репродуктивний) рівень 

компетентності. 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, але його 

знання мають загальний характер; має труднощі з 

наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; з допомогою викладача може 



аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням 

прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 

допускає суттєві помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень 

компетентності. 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю 

повторного складання) – студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу; не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

допускає значні помилки. 

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) – студент володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів - 

Орієнтовний перелік питань: 1. Постколоніальні недоліки будівництва 

держави й інформаційної політики. 

2. Прозорість і всебічність інформування 

громадян – основа непорушності інформпростору 

держави. 

3. Телебачення продукує смисли – 

найважливіший продукт ХХІ ст. (Д. Дондурей). 

4. Приватність спілкування у соцмережах як 

варіант вразливості державної безпеки. 

5. Проблеми захисту і розвитку інформаційного 

простору України в «Доктрині інформаційної безпеки 

України» . 

 

Медіаполітика й інформаційна безпека 
1. Поняття національної ідеї, його 

сутність і наповнення. 

2. Система захисту національно-

державної безпеки. 



3. Загрози українській національній 

безпеці як наслідок розпаду СРСР. 

4. Постколоніальні недоліки будівництва 

держави й інформаційної політики. 

5. Односторонній вплив Росії на 

українську політику, економіку, інформаційний 

простір тощо. 

6.  Проблема формування самостійної 

політики у різних сферах, зокрема й інформаційній. 

7. Поняття інформаційної політики на 

різних рівнях буття держави і суспільства. 

8. Провідна роль органів влади в 

інформполітиці. Іманентні негативи і позитиви. 

9. Інформаційна безпека держави, 

фізичних і юридичних осіб як основа 

інформполітики. 

10. Захист прав і свобод громадянина в 

інформаційній сфері. Інформаційні обов’язки 

громадян. 

11. Право спільнот на отримання 

інформації й ведення інформдіяльності. 

12. Свобода слова і свобода друку, їх 

юридичне і фактичне забезпечення. 

13. Державна інформаційна безпека, її 

складники. Законодавство. 

14. Інформаційний суверенітет.  

15. Творення власних «правильних» 

текстів. 

16. Теорія менеджменту терору (у США і в 

Україні). 

17. Поняття інформаційного простору. 

18. Матеріально-технічне забезпечення 

цілісності власного інформпростору. 

19. Фінансове забезпечення 

функціонування інформпростору. 

20. Формування власного інформаційного 

простору, його контенту, інформпотоків. 

21. Зовнішні та внутрішні інформаційні 

інтервенції. 

22. Прозорість і всебічність інформування 

громадян – основа непорушності інформпростору 

держави. 

23. Інформаційна політика і діяльність у 

сфері міждержавних взаємин. 

24. Інформаційна війна.  

25. Інформаційний тероризм.  



26. Інформаційні диверсії. Гібридна війна. 

27. Проблеми вибору форм 

контрпропаганди в умовах максимальної 

інформаційної прозорості. 

28. Інформаційна політика держави й 

системи ОМІ у внутрішній суспільно-політичній 

сфері. 

29. Потреба активації міжособистісних 

зв’язків. 

30. Законодавче і практичне забезпечення 

інформаційних прав і потреб громадян. 

31. Законодавче і практичне забезпечення 

інформаційних прав і потреб мас-медіа. 

32. Інформаційна політика і безпека в 

економічній, культурній сфері. 

33. Сфери спорту, рекреації та їх 

інформаційний спротив. 

34. Проблема гейткіперів, нав’язування 

порядку денного. 

35. Інформаційні скандали, приводи як 

форми відволікання від важливих суспільних питань 

і завдань. 

36. Потреба постійної пильності й 

боротьби за об’єктивність і неупередженість 

журналістики. 

37. Відстоювання й утвердження 

національного мовного й культурного простору. 

38. Телебачення продукує смисли – 

найважливіший продукт ХХІ ст. (Д. Дондурей). 

39. Нейролінгвістика, нейробіологія і 

нейрохімія та інформаційна політика й безпека. 

40. Інформаційна делегітимізація влади.  

41. Агенти впливу і тексти впливу.  

42. Комунікація влади і суспільства. 

Медійність керівництва держави (пасивна й активна). 

43. Нове розуміння справедливого 

суспільства й апеляція до нього. 

44. Утримання потрібної точки зору на 

події. Теорія підштовхування. 

45. Спирання на інтелектуалів, які здатні 

вплинути на суспільство і політиків. 

46. Інтелектуал як гейткіпер та 

інтерпретатор ідей.  

47. Соціальна комунікація як спосіб 

опанування більшості через меншість. 



48. Нові мас-медіа. Соціальні медіа, які 

легко долають кордони. 

49. Приватність спілкування у соцмережах 

як варіант вразливості державної безпеки.  

50. Достовірність/ недостовірність нових 

медіа, можливість швидкої та безперешкодної 

маніпуляції. 

51. Положення Конституції України щодо 

пріоритетів національної безпеки Української 

держави. 

52. Причини і передумови прийняття 

«Стратегії національної безпеки України». 

53. Визначення основного кола загроз 

національній безпеці України у «Стратегії 

національної безпеки України». 

54. Основні напрями формування і 

зміцнення системи національної безпеки (за 

«Стратегією національної безпеки України»). 

55. Реорганізація державних структур, 

органів управління для формування належної 

системи національної безпеки (за «Стратегії 

національної безпеки України» ). 

56. Пріоритети зовнішньої політики і 

співпраці у «Стратегії національної безпеки 

України». 

57. Питання інформаційної безпеки України в 

«Стратегії національної безпеки України». 

58. Нагальність формулювання і прийняття 

«Доктрини інформаційної безпеки України». 

59. Завдання для української влади і 

суспільства в інформаційній сфері у «Доктрині 

інформаційної безпеки України». 

60. Загрози національній безпеці та 

національним інтересам в інформаційній сфері (за 

«Доктриною інформаційної безпеки України»). 

61. Напрями формування належної системи 

інформаційної безпеки у «Доктрині інформаційної 

безпеки України». 

62. Проблеми захисту і розвитку 

інформаційного простору України в «Доктрині 

інформаційної безпеки України». 

63. Завдання інформаційної демократизації 

держави і суспільства у «Доктрині інформаційної 

безпеки України». 



64. Інформаційна діяльність держави на рівні 

зовнішньої політики (за «Доктриною інформаційної 

безпеки України»). 

65. Актуальність кібербезпеки держави на 

сучасному етапі. 

66. Розгляд проблем кібербезпеки в 

українських законодавчих актах. 

67. Основні загрози Україні та її 

громадянам у сфері кібернетичного простору (за 

«Стратегією кібербезпеки України»). 

68. Формування і розвиток системи 

кібернетичної безпеки у «Стратегії кібербезпеки 

України». 

69. Основні завдання і напрями розвитку 

української системи кібербезпеки (за «Стратегією 

кібербезпеки України»). 
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