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Підготовка за ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.03020401 

"Міжнародна інформація" спрямована на забезпечення фундаментальної 

теоретико-практичної та науково-методичної підготовки висококваліфікованих 

кадрів, які у процесі підготовки набувають глибоких міцних знань для 

виконання професійних завдань та обов’язків аналітичного та прогностичного 

характеру в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства.      

Перелік навчальних дисциплін для підготовки 

фахівця  

ОКР «Спеціаліст» 

7.03020401 – Міжнародна інформація 
 

№ 

п/п 

Назва дисципліни К-сть 

годин 

К-сть 

кредитів 

Блок дисциплін для підготовки спеціаліста 

1. Методика викладання у вищій школі 54 1,5 

2. Математичне моделювання та 

прогнозування міжнародних відносин 

216 6 

3. Інформаційні війни 108 3 

4. Цивільний захист 36 1 

5. Інтелектуальна власність 36 1 

6. Інформаційне суспільство 81 2,5 

7. Основи рекламної діяльності 108 3 

8. Практикум перекладу 324 9 

9. Охорона праці в галузі 36 1 

10. Переддипломна практика  10 

11. Захист дипломної роботи  10 

12. Комплексний іспит з іноземної мови  12 

 

 



«Методика викладання у вищій школі» 

54 год. (1,5 кредити) 
Форма підсумкового контролю - іспит 

Мета викладання дисципліни: полягає у оволодінні студентами 

основами методики викладання дисциплін спеціальності „Міжнародна 

інформація‖, ознайомленні та практичному оволодінні основними методами 

роботи в студентському колективі. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати основні положення учбового процесу у вищій школі і його специфічні 

особливості; принципи дидактики вищої школи; наукову організацію і 

планування учбового процесу у вузі; методи навчання і підготовки у вищій 

школі; принципи сучасної вузівської лекції та її удосконалення; організацію 

самостійної роботи студентів; наукові основи виховного процесу у вищій 

школі, а також вміти застосовувати теоретичні знання з даної дисципліни у 

педагогічній діяльності. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕ 1.1. Сучасне становище гуманітарних дисциплін в Україні. 

Методика викладання як наукова та навчальна дисципліна  

Значення гуманітарної науки у формуванні системи цінностей, орієнтирів 

та потреб суспільства. Сучасна система вищої освіти: реальність та пошуки 

шляхів удосконалення. Принципи дидактики вищої школи. Проблеми 

методології дисциплін спеціальності „міжнародна інформація‖ у сучасних 

умовах. Категорії та базові поняття в сучасній проблематиці міжнародних 

відносин. Джерельна база сучасних дисциплін. Предмет методики викладання 

дисциплін спеціальності „міжнародна інформація‖. Завдання та функції. 

Стандарти вищої історичної освіти. Методи викладання дисциплін. Методичні 

форми та засоби викладання дисциплін. Форми організації методичної роботи 

кафедри міжнародної інформації. 

НЕ 1.2. Лекція. Форми лекцій та їх структура. Проблемна лекція та її 

структура. Методика підготовки проблемної лекції 

Поняття лекції як форми вузівського навчання. Типи лекцій. Загальні 

вимоги до лекції. Текст лекції. Мова лекції. Співвідношення  лекція - 

підручник, лекція - семінар. Навчальна робота на лекції. Поняття  проблеми в 

процесі читання лекції. Вибір та формулювання проблеми при розгляді 

історичної події або процесу. Структура проблемної лекції. Постановка 

проблеми. Аргументація поставленої проблеми. Співставлення точок зору. 

Обгрунтування висунутої тези. Виклад матеріалу. 

НЕ 1.3. Семінарські заняття та його типи  

Семінар як форма навчального процесу. Функції семінару. Типи і 

структура семінарів. Планування семінарів. Методичні рекомендації студентам. 

Підготовка викладача до семінару. Підготовка студентів. Поняття семінару-

репетиторіуму. Специфіка семінару - репетиторіуму. Форми  та методи роботи  

студентів в семінарі-репетиторіумі. Позитивні та негативні сторони семінару. 

Поняття реферативно-доповідного семінару. Розробка тематики рефератів та 



доповідей. Документальна основа рефератів та доповідей. Опонування 

рефератів і доповідей. Обговорення рефератів .Семінарські реферати та 

доповіді як основа курсової роботи. 

НЕ 1.4. Методологія наукових досліджень. Наукові конференції та 

методика їх підготовки 

Наука і наукові дослідження. Системність у науковому пізнанні. 

Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт. Основні вимоги 

до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат. Рекомендації щодо 

укладання рефератів. Основні вимоги до курсових робіт. Загальні вказівки до 

дипломних робіт. Основні вимоги до магістерських робіт. Основні вимоги до 

дисертації. Автореферат дисертації. Вимоги до оформлення тез доповідей 

(повідомлень), статей. Теоретична конференція як форма проведення семінару. 

Визначення теми конференції та тематики доповідей. Організація обговорення 

проголошених доповідей. Особливості роботи студентів над джерелами та 

літературою в процесі підготовки. 

НЕ 1.5. Організація самостійної роботи студентів в умовах Болонської 

системи навчання 

Завдання самостійної роботи студентів. Організація самостійної роботи та 

форми контролю. Методичне забезпечення самостійної роботи. Специфіка 

самостійної роботи при вивченні різних дисциплін спеціальності „Міжнародна 

інформація‖. Індивідуальні графіки навчання та форми контролю їх виконання. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕ 2.1. Форми роботи студентів в позанавчальний час 
Організація науково-дослідної роботи студентів. Методика підготовки 

наукових рефератів. Робота студентів в наукових гуртках. 

НЕ 2.2. Письмові контрольні роботи. Реферування наукових 

досліджень  

Місце письмових контрольних робіт в системі вивчення країнознавчих 

дисциплін. Мета письмових контрольних робіт. Проблематика письмових 

контрольних робіт. Методичні вимоги до письмових контрольних робіт. 

Критерії оцінки письмових робіт. 

НЕ 2.3. Форма та методи контролю знань студентів  

Критерії оцінки знань студентів. Види обліку знань. Організація 

консультативного методу перевірки знань. Рейтингова система контролю знань. 

Заліки та екзамени. Організація їх проведення. Форми й методи проведення 

заліків та екзаменів. Облік знань студентів. 

НЕ 2.4. Методика використання технічних засобів навчання у вищій 

школі  

Місце ТЗН в процесі викладання дисциплін спеціальності „Міжнародна 

інформація‖. Методика використання аудіо-візуальних засобів навчання. 

Засоби статичного зображення. Кіно та телебачення. Способи використання  

системи "Інтернет". Програмоване навчання. 

Основна література до курсу: 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – К.: 

Либідь, 1998. 



2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій. Модульне навчання. – 

К.: УСДО, 1993. 

3. Архангельский С.М. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы. – М.: Высшая школа, 1980. 

4. Волков Н.И., Алексеев А.Н., Алексеев Н.А. Тестовый контроль знаний. – 

Сумы: Университетская книга, 2004. – 109 с. 

5. Кузьменський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: 

Знання, 2005. – 486 с. 

6. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: 

Професіонал, 2005, – 240 с. 

7. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. Управління в освіті та педагогічна 

діагностика. – К.: Слово, 2005. – 280 с. 

8. Максимюк С.П. Педагогіка. – К.: Кондор, 2005. – 667 с. 

9. Мороз О.Г. Науково-дослідницька робота студентів / Навчальний процес у 

вищій педагогічній школі. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. 

10. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2000. 

11. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К.: 

НПУ ім. М. Драгоманова, 2001. 

 

 

«Математичне моделювання та прогнозування міжнародних 

відносин» 

216 (6 кредитів) 

Форма підсумкового контролю іспит.  

Мета викладання дисципліни: формування у студентів загальних уявлень 

та вмінь формалізації задач соціального, економічного та політичного 

характеру у сфері зовнішніх зносин, побудови математичних моделей, 

використання їх для прогнозування розвитку держави та міжнародних 

відносин. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
здійснювати правильний вибір методів дослідження соціальних, економічних та 

політичних систем, аналізу математичних моделей та алгоритмів їх розв'язання; 

застосовувати математичні моделі соціального, економічного, політичного 

розвитку держав та їх взаємодії на світовій арені для моделювання та 

прогнозування міжнародних відносин; використовувати персональні 

комп’ютери для математичного моделювання та прогнозування міжнародних 

відносин. 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Методологічні основи та методи аналізу факторів, побудови 

математичних моделей і прогнозування міжнародних відносин» 

НЕ 1.1. Загальні принципи математичного моделювання та 

прогнозування міжнародних відносин. 

Фактори та показники, що визначають стан держави та її положення на світовій 

арені. Основні визначення: оригінал, модель, математична модель, 



моделювання, об'єкт моделювання. Принципи вибірковості та причинності. 

Способи формування моделей. Основні етапи формування математичних 

моделей. Класифікація моделей: матеріальні та ідеальні моделі, види ідеальних 

моделей. Структурні, функціональні, аналітичні, чисельні, імітаційні моделі. 

Класифікація математичних моделей за критеріями: поведінка в часі, види 

параметрів, структура, типи математичного апарату. Основні принципи 

системного аналізу. Основні поняття: система, елемент, структура. Етапи 

системного аналізу. Принципи дослідження м'яких систем. Методологія 

критичних систем В.Ульріха. Методологія "м'яких" систем П.Чекленда. 

Передбачення, прогнозування та планування. Альтернативи прогнозування. 

Сценарій прогнозу. Умови прогнозування. Ознаки прогнозування. 

Достовірність і корисність прогнозу. Класифікація прогнозів. Принципи цілі, 

системності, наукової обгрунтованості, інформаційної єдності, 

альтернативності, послідовного вирішення невизначеності. Головні функції 

прогнозування міжнародних відносин. Стадії наукового аналізу: ретроспекція, 

діагноз, проекція.  

НЕ 1.2. Статистичні методи дослідження зв'язків між факторами, що 

визначають стан держави та її положення на світовій арені. 

Факторні зв'язки як результат причинно-наслідкових залежностей. 

Функціональні та кореляційні зв'язки. Методи кореляційно-регресійного 

аналізу. Статистичні оцінки показників: середнє, дисперсія. Перевірка гіпотез 

відносно середніх. Перевірка гіпотез відносно дисперсій. Кореляційне 

відношення та коефіцієнт кореляції. Множинна кореляція. Дисперсійний та 

регресійний аналіз. Тестування гіпотез при використанні багатофакторної 

лінійної регресії. Коваріаційний аналіз та його застосування при моделюванні 

міжнародних відносин. Побудова математичних моделей методами планування 

експерименту. Факторні плани типу 2n, 3n. Побудова моделей за 

несиметричними таблицями типу m*n.  

НЕ 1.3 Екстраполяція тенденцій в міжнародних відносинах. 

Механізм еволюції: мінливість, спадковість, селекція. Експоненційні моделі 

зростання. Моделі зростання з обмеженнями. Криві Перла, Гомперца. Моделі 

дифузії інновацій та логістичного зростання. Модель зростання інформації 

Айзенсона-Хартмана. Універсальна крива зростання Флойда. Модель дифузії 

нововведень Менсфілда. Неекспоненційні моделі. Методи скінчених різниць та 

cкінчених елементів.  

НЕ 1.4. Когнітивний аналіз міжнародних відносин. 

Когнітивна структуризація - інструмент системного аналізу причинно-

наслідкових зв'язків. Історія когнітивного підходу. Когнітивна карта. Контури 

зворотного зв'язку. Позитивний та негативний зворотний зв'язок. Когнітивна 

модель міжнародних відносин.  

НЕ 1.5. Інтуїтивні методи прогнозування міжнародних відносин. 

Методи комісій, переваги та недоліки. Метод Делфі. Проведення досліджень за 

методом Делфі. Модифікації метода Делфі. Точність оцінок за методом Делфі. 

Надійність методу Делфі. Підбір груп експертів. Основні принципи опитування 

за методом Делфі. Прогнозування за аналогією. Проблеми, пов'язані з 



використанням аналогій. Умови, необхідні для проведення формальної аналогії. 

Деякі аспекти застосування аналогій. Відхилення від формальної аналогії.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Математичні моделі в системі прогнозування міжнародних відносин» 

НЕ 2.1. Математичні моделі соціополітичних процесів. 

Модель конкурентної боротьби Сименса. Модель політичної (соціальної) 

мобілізації. Модель гонки озброєнь Річардсона. Математичні моделі 

циклічності соціокультурних процесів. Система моделей Вайдліха. Моделі 

взаємодії народу та уряду. Моделі життєвого циклу. Життєвий цикл 

цивілізацій. Життєвий цикл етносу. Життєвий цикл суспільних рухів. Життєвий 

цикл організації. Життєвий цикл наукової спеціальності. Життєвий цикл 

технологічного укладу. Життєвий цикл продукту. Кризи та реформи в 

соціальній системі. Моделі революцій. Моделі теорії катастроф. Дисипативні 

структури І.Пригожина. Математична модель катастрофи «зборка».  

НЕ 2.2. Математичні економіко-політичні моделі міжнародних 

відносин. 

Виробнича функція. Модель Солоу. Тотожність національних рахунків. 

Кейнсіанський хрест. Закономірності інфляції. Моделювання обмінного курсу 

вaлют. Макроекономічна модель Мандела-Флемінга. Моделі хвильової 

динаміки. Природа періодичності. Хвилі економічної динаміки. Хвилі 

Кондратьєва. Цикли боротьби за світове лідерство. Хвильові процеси в 

політичній сфері.  

НЕ 2.3. Математичні моделі конфліктних ситуацій. 

Складові конфліктної ситуації: учасники конфлікту, цілі, дії, компроміси. 

Загальна модель конфліктної ситуації. Оптимальність за Парето. Усталеність 

угод за Нешем. Моделі поділу. Теорема Цермело. Право першого ходу та 

боротьба за нього. Інформаційна теорія ієрархічних систем. Теорема Гермейєра. 

Усталені компроміси в конфліктних ситуаціях із структурованими цільовими 

функціями. Модель Гермейєра-Вателя. Алгоритм обчислення N-ядра.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«Використання комп’ютерних технологій при прогнозуванні міжнародних 

відносин» 

НЕ 3.1. Комплексні системи моделювання політичного розвитку 

країни та міжнародних відносин. 

Модель WORLD2. Модель WIM (World Integrated Model). Модель IFS 

(International Futures Simulation). Модель RW-3 (Regional World III). Модель 

IWH (Integrated World Model). Модель GLOBUS (Generating Long-Term Options 

By Using Simulation). Модель IFS-90.  

Основна література до курсу: 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Курс математического моделирования. - 

М., 1997.  

2. Аврамчук Е. Ф. и др. Технология системного моделирования. - М.: 

Машиностроение, 1988.  

3. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М., 1990.  



4. Вознесенский В.А., Ковальчук А.Ф. Принятие решений по статистическим 

моделям. - М., 1978.  

5. Общая теория статистики. Под ред. А.А.Спирина. - М., 1995.  

6. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных 

процессов. - М., 1992.  

«Інформаційні війни» 

108 год. (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю - іспит 

Мета викладання дисципліни: полягає у оволодінні знаннями, 

формуванні вмінь і навичок з концептуально-теоретичних та практичних основ 

пропаганди та контрпропаганди, проведенні психологічних операцій та 

інформаційних війн. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати основні принципи психологічних операцій та інформаційної війни; 

інструментарії інформаційного впливу та протидії; методи аналізу масової 

комунікації; методи аналізу текстів ЗМІ, а також вміти практично 

використовувати сучасні методи аналізу комунікації, реалізовувати 

теоретичний інструментарій при проведенні пропагандистських і 

контрпропагандистських кампаній, психологічних операцій та інформаційних 

кампаній. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Теоретичні аспекти інформаційних операцій» 

НЕ 1.1. Інформаційно-психологічна війна як складова сучасної 

цивілізації 

Поняття інформаційно-психологічна війна. Види впливу у інформаційно-

психологічній війні. Закономірності психологічного впливу. Зміст 

психологічного впливу у військових цілях. Передумови підвищення 

ефективності психологічного впливу. Інформаційно-психологічна війна як 

складова сучасної цивілізації. Види впливу у інформаційно-психологічній війні. 

Закономірності інформаційно-психологічного впливу. Зміст інформаційно-

психологічного впливу у військових цілях. Передумови підвищення 

ефективності психологічного впливу. 

НЕ 1.2. Мета і завдання інформаційної і психологічної війни. 

Принципи інформаційної війни 

Особливості інформаційних операцій в період, коли загрожує небезпека. 

Формування у ворога негативного ставлення до можливої війни. Дискредитація 

військово- політичного керівництва противника. Загострення протиріч між 

різними соціальними, конфесійними, етнічними групами населення та 

військовими противника. Формування в народу та серед військовослужбовців 

противника позитивного ставлення до протилежної сторони. Дезінформація 

ворога щодо характеру майбутніх бойових дій. 

Специфіка інформаційних операцій в ході бойових дій. Формування у ворога 

негативного ставлення до війни. Дискредитація політичного керівництва та 



військового командування ворога. Загострення соціальних, етнічних та інших 

суперечностей. Міроприємства спрямовані на зниження бойового духу ворога в 

ході оборонних та наступальних операцій. Пробудження у ворога бажання 

здатись в полон. Інформаційна війна: основні принципи. Інформаційна зброя в 

контексті інших видів комунікативного впливу. Особливості інформаційної 

зброї. Інформаційна війна в уявленнях аналітиків США та СНД 

 НЕ 1.3. Технології інформаційно-психологічної війни. Зміст 

інформаційно-психологічних операцій 

Врахування основних характеристик об’єктів інформаційно-психологічної 

війни. Психологічна своєрідність представників різних етносів. Індивідуально-

особистісні особливості людей. Групова приналежність людей як об’єктів 

психологічного впливу. Морально-психологічний стан військовослужбовців 

противника. Методика вивчення об’єктів психологічної війни. Зміст процесу 

вивчення об’єктів інформаційно-психологічної війни. Методи вивчення 

об’єктів інформаційно-психологічної війни. Організація вивчення об’єктів 

інформаційно-психологічної війни 

 НЕ 1.4. Специфіка форм інф-псих. війни. Зміст інф-псих. операцій  

Своєрідність усного повідомлення. Характеристика програм усного 

повідомлення та вимоги щодо них. Принципи здійснення усного повідомлення.  

Психологічний вплив друкованими та образотворчими засобами. 

Листівки, газети, брошури, журнали. Психологічний вплив образотворчими 

засобами. 

Особливості психологічного впливу засобами радіо і телебачення. 

Характеристика радіомовлення. Своєрідність психологічного впливу за 

допомогою телебачення. 

Формування у ворога негативного ставлення щодо майбутньої війни 

Дискредитація політичного керівництва та військового командування ворога 

Загострення соціальних, етнічних та інших суперечностей 

Заходи спрямовані на зниження бойового духу ворога в ході оборонних та 

наступальних операцій. Пробудження у ворога бажання здатись в полон 

 НЕ 1.5. Методи впливу на практиці інф.-псих. війни 

Специфіка застосування переконання. Структура переконуючого впливу. 

Своєрідність використання навіювання на практиці інформаційно-

психологічної війни. Основні характеристики навіювання: модель навіюваного 

впливу, способи та прийоми навойованого впливу 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Аспекти інформаційної війни на практичному досвіді» 

 НЕ 2.1. Особливі способи та прийоми інф.-псих. війни. 

Дезінформація (обман). Маніпулювання. Поширення чуток та міфів. 

 НЕ 2.2. Інформаційне суперництво 

Інформаційне суперництво. Інформаційні війни: досвід США і Китаю. 

Інформаційна війна і фінансовий світ. Інформаційна війна євро і долара. 

 НЕ 2.3. Інформаційно-псих. війна на поч. 20 ст. 

Перша світова війна. Громадянська війна та іноземна інтервенція в Росії 

 НЕ 2.4. Органи і технічні засоби інф.-псих. війни 



Апарат психологічної війни: західна модель органів психологічної війни; східна 

модель органів психологічної війни. 

Технічні засоби психологічної війни: звукові, засоби радіо і телеповідомлення, 

поліграфічні засоби, авіаційні та артилерійські засоби доставки інформаційно-

пропагандистських матеріалів. 

НЕ 2.5. Інформаційно-псих. операції в роки Другої світової війни. 

Фашистська Німеччина. Велика Британія і США, СРСР 

  НЕ 2.6. Інформаційно-псих. операції на Далекому Сході 

Війна в Кореї. Війна у В’єтнамі 

 НЕ 2.7. Інформаційно-псих. операції у збройних конфліктах на 

Американському континенті 

Війна за Фолклендські острови. Вторгнення на Гренаду. Операція в Панамі. 

Операція на Гаїті 

 НЕ 2.8. Інформаційно-псих. операції на Близькому та Середньому 

Сході 

Війна в Афганістані. Вторгнення у Ліван. Війна у Персидській затоці. Війна у 

Чечні 

Основна література до курсу: 

1. Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии. – СПб: Питер,2000. –160 с. 

2. Арквілли Дж., Ронфельдт Д. Мережі і мережні війни. – К.: Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія», 2005. – 349 с. 

3. Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. – 

М.: Академический проект, 2007. – 382 с. 

4. Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Информационные войны в бизнесе и политике: 

Теория и методология. – М.: академический проект, 2007. – 336 с. 

5. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием.-К.: Орияни, 2000. – 448с. 

6. Литвиненко О. Інформаційні впливи та пострадянське суспільство. // 

Політична думка. - 2001.- № 1-2. – С. 39-48. 

7. Литвиненко О. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські 

кампанії. –К.: ВКФ „Сатсанга‖,2000. –222с. 

8.  Крысько В.Г. Секреты психологической войны ( цели, задачи, методы, 

формы, опыт) / Под общ. ред. А.Е. Тараса.- Минск: Харвест, 1999. – 448с. 

9. Панарин И. Технология информационной войны. – М.: КСП, 2003. – 320 с. 

10. Почепцов Г.Г. Информационные войны.- М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 

576 с. 

11. Почепцов Г.Г. Как ведутся тайные войны: Психологические операции в 

современном мире.- Харьков: Консум, 2000.- 200с. 

12. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: Рефл-

бук, К.: Ваклер,2001. – 352с. 

13. Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация.- К.: Эльга Ника-Центр, 2001. 

– 251 с. 

14. Почепцов Г.Г. Психологические войны – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002.- 

526 с. 

15. Прибутько П.С., Лук’янець І.Б. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та 

сучасних воєнних конфліктах. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 252 с. 



16. Серебрянников В.В. Социология войны.- М.: Ось- 89, 1998. – С. 16-32. 

17. Информация, дипломатия, психология. – М.: Известия, 2002.- 610с. 

18. Винокуров И., Гуртовой Г. Психотронная война: от мифов – к реалиям. – М., 

1993. 

19. Войтасик Л. Психология политической пропаганды. – М., 1981. 

20. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. – М.: Форум, 1997. 

– 376 с. 

 

«Інформаційне суспільство» 

81 год. (2,5 кредити) 

Форма підсумкового контрою - залік 

Мета викладання дисципліни: полягає у формуванні стійких знань щодо 

загальних основ та особливостей формування інформаційного суспільства.  

 Предметом навчального курсу дисципліни „Інформаційне суспільство‖ 

є об’єктивні підстави і загальні особливості становлення інформаційного 

суспільства, а також особливості впливу інформаційних і комунікаційних 

технологій на економічну, політичну, соціальну, культурну, правову та 

технологічну сфери життєдіяльності суспільства. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати основні положення теорії інформаційного суспільства; термінологію та 

понятійний апарат в сфері інформації та комунікації; основні положення 

сучасної концепції формування інформаційного суспільства та переваги такого 

типу суспільства; особливості теоретичних, економічних, політичних, 

соціальних, культурних, технологічних та правових аспектів становлення 

інформаційного суспільства; принципи формування сучасної інформаційної 

політики та усвідомлювати необхідність зміни пріоритетів розвитку всіх сфер 

життєдіяльності країни на основі широкого впровадження новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій, а також вміти застосовувати 

теоретичні знання з даної дисципліни при аналізі сучасних процесів у сфері 

інформації та комунікації. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 НЕ 1.1. Теоретичні аспекти становлення інформаційного суспільства 

Загальна характеристика основних процесів, характерних для сучасного 

розвитку сфери інформації та комунікації. Погляди теоретиків на поняття 

„інформаційного суспільства‖. Основні ознаки та визначення поняття 

„інформаційного суспільства‖. 

 НЕ 1.2. Економічні передумови формування інформаційного 

суспільства 

Роль інформаційної індустрії у розвитку інформаційної економіки. Тенденції 

розвитку ринку інформаційних продуктів і послуг. Особливості розвитку 

електронної комерції в глобальній мережі. Форми електронної комерції: 

інтернет-магазин, електронний аукціон, нерухомість в Інтернет, інтерактивне 

банківське обслуговування. Електронні платіжні системи: кредитні системи, 



дебетові системи, цифрова готівка. Державне регулювання електронної 

торгівлі. 

 НЕ 1.3. Політичні аспекти формування інформаційного суспільства 

Сучасна концепція побудови інформаційного суспільства. Особливості 

державної політики щодо формування інформаційного суспільства. Основні 

фактори політики переходу до інформаційного суспільства та стратегічні 

завдання по його формуванню. Нові інформаційні та комунікаційні технології і 

взаємодія держави та суспільства. 

 НЕ 1.4. Соціальна структура інформаційного суспільства 

Поняття соціальної структури в сучасній філософії і соціології. Соціальна 

стратифікація і соціальна мобільність в інформаційному суспільстві. Новий 

клас технократів та інтелектуалів. Поняття ―когнітаріат‖ і ―маритократія‖. 

 НЕ 1.5. Людина в інформаційному суспільстві 

Проблема суб’єктів соціального розвитку в інформаційному суспільстві. 

Концепція мас і пануючої еліти. Проблема відчуження людини і перспективи її 

освоєння в інформаційному суспільстві. 

 НЕ 1.6. Інформаційна політика європейських міжурядових 

організацій 

Європейські інститути: тенденції міжнародних інформаційних відносин. 

Міжнародний форум інформаційного суспільства Організації 

Центральноєвропейська Ініціатива (ЦЄІ). Інформаційна проблематика в 

діяльності ОБСЄ і НАТО. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 НЕ 2.1. Технологічні аспекти формування основ інформаційного 

суспільства 

Історичні аспекти розвитку ІКТ. Особливості та світові тенденції сучасного 

розвитку ІКТ. Сегментація сучасного ринку інформаційних та комунікаційних 

технологій. Основні напрямки застосування ІКТ. Перспективи розвитку 

базових інформаційних технологій. 

 НЕ 2.2. Україна в системі міжнародних інформаційних відносин 

Доктрина розвитку інформаційного суспільства в Україні. Інформаційна 

політика України. Міжнародна діяльність України у сфері інформації та 

комунікації. 

 НЕ 2.3. Теоретико-концептуальні засади формування інформаційного 

суспільства 

Концепція інформаційного суспільства Й. Масуди. Концепція демократії участі 

в інформаційному суспільстві (за Й. Масудою). Концепції „метаморфоз влади‖ 

та концепції „завчасної‖ і „напівпрямої демократії‖ Е. Тоффлера в 

інформаційному суспільстві. Концепції „інфократії‖ Т. Стоунь’єра та 

„нетократії‖ О. Барда І.Я. Зодерквіста. Концепції інформаційного суспільства в 

контексті скептичного аналізу К. Мея. Скептично-критичний підхід Ф. 

Уебстера до аналізу концепцій інформаційного суспільства. 

 НЕ 2.4. Соціально-культурні аспекти становлення інформаційного 

суспільства 



Соціальні основи розвитку інформаційного суспільства: вплив ІКТ на розвиток 

сучасної освіти; вплив ІКТ на розвиток сучасної науки; вплив ІКТ на сучасні 

процеси у сфері працевлаштування; вплив ІКТ на розвиток сучасної медицини. 

Культурні аспекти розвитку інформаційного суспільства. Засоби масової 

інформації та формування інформаційного суспільства. 

 НЕ 2.5. Інформація як глобальна проблема сучасності 

Міжнародна комунікація і проблеми глобального міжнародного розвитку. 

Феномен глобалізації комунікації. Концепція глобального інформаційного 

суспільства. Програма ЮНЕСКО ―Інформаційне суспільство для всіх‖ (1996). 

 НЕ 2.6. Проблемні аспекти формування інформаційного суспільства 

Загальна характеристика проблем становлення інформаційного суспільства. 

Основні проблеми забезпечення безпеки інформаційного суспільства: джерела 

загроз інтересам людини, джерела загроз інтересам суспільства, джерела загроз 

інтересам держави, напрямки протидії загрозам. Інформаційне суспільство: 

потенціал стійкого розвитку: економічні резерви стійкого розвитку 

інформаційного суспільства, політичні резерви стійкого розвитку 

інформаційного суспільства, соціальні резерви стійкого розвитку 

інформаційного суспільства, культурні резерви стійкого розвитку 

інформаційного суспільства, технологічні резерви стійкого розвитку 

інформаційного суспільства, резерви стійкого розвитку навколишнього 

середовища. 

 НЕ 2.7. Європейська інформаційна політика 

Регіональні концепції і моделі міжнародного співробітництва в галузі 

інформації і комунікації. Програми національної інформаційної політики. 

Моделі і національна практика інформаціоналізму. 

 НЕ 2.8. Правові основи міжнародного обміну інформацією в Європі 

Система міжнародного інформаційного права. Загальні принципи і спеціальні 

положення. Інформаційне право європейських країн: конституційні положення. 

Політика регулювання інформаційних потоків у Європі. Міжнародні договори і 

угоди в галузі інформації та комунікації. Інститут відповідальності у 

міжнародному інформаційному праві. Захист основних прав і свобод людини в 

галузі комунікації. 

 НЕ 2.9. Інституційні засади міжнародної інформаційної політики 

ЮНЕСКО: глобальна енфоетика 

Міжнародна інформаційна політика ЮНЕСКО. Інфоетика як категорія 

міжнародної інформації. Основні положення і принципи інфоетики у 

глобальному інформаційному суспільстві. Кодекс професійної етики ЗМІ. 

Права, свободи та відповідальність ЗМІ: професійні правила і принципи. 

Інфоетика міжнародних комп’ютерних систем і мереж. Проблемний огляд I, II 

Міжнародних конгресів з інфоетики. 

 НЕ 2.10. Документи ЮНЕСКО з проблем міжнародної інформаційної 

політики 

Новий всесвітній порядок в галузі інформації (документ ЮНЕСКО 1978 р.). 

Доповідь Міжнародної комісії ЮНЕСКО з проблем комунікації 1979 р. Новий 

світовий порядок в галузі інформації і з’язку (резолюція ЮНЕСКО №25 



Міжнародної комісії з проблем комунікації, 1983 р.). Основні документи 

ЮНЕСКО 1989-1995 рр. Доповідь Генерального директора ЮНЕСКО про 

можливість прийняття Міжнародного акту щодо кіберпростору, а також 

рекомендації про підтримку використання мов у кіберпросторі, 1997 р. Робочий 

документ зустрічі експертів ЮНЕСКО з правового регулювання кіберпростору, 

1998 р.Велика програма IV. Комунікація, інформація та інформатика, 

ЮНЕСКО, 1998-1999 рр. Велика програма IV. На шляху до комунікаційного та 

інформаційного суспільства для всіх, 1999-2001 рр. ЮНЕСКО та інформаційне 

суспільство для всіх. Концептуальний документ, 1996 р. Окінавська хартія 

глобального інформаційного суспільства, 2000 р. Декларація глобальної 

цивілізації, 2001 р. 

Основна література до курсу: 

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Культурная революция, 2006. – 

269 с. 

2. Даниел Белл. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования / Перевод с английского под редакцией В.Л. Иноземцева. 

Москва, "Academia". - 650 с.  

3. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000. – 304 с. 

4. Кастельс M. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. 

с англ. Под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУВШЭ, 2000. – 576 с. 

5. Кастельс M., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту. 

Фінська модель. – К.: Ваклер, 2006. – 227 с. 

6. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика: Монографія. – К.: 

Наша культура і наука, 2000. – 368 с. 

7. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини: структура, тенденції, 

перспективи: Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2002. 

8. Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні 

засади. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 136 с. 

9. Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 
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«Основи рекламної діяльності» 

108 год. (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета викладання дисципліни: засвоєння студентами знань з галузі 

рекламної діяльності в усіх її історичних та сучасних формах як форми масової 



комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій 

комунікативній сфері, вироблення практичних навичок усебічного аналізу та 

створення рекламної продукції різних типів. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

вміти застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної 

продукції; зіставляти рекламні продукти, які представляють однотипні товари 

різних виробників, з огляду на ефективність рекламної ідеї; виявляти рівень і 

повноту втілення рекламної ідеї; вільно орієнтуватися у традиційних та нових 

формах і прийомах рекламної діяльності; розробляти стратегії рекламних 

кампаній різних типів; створювати рекламну продукцію, призначену для 

поширення різними ЗМІ. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Поняття, цілі та види реклами» 

НЕ 1.1. Історія та основні етапи розвитку реклами 

Вступ. Роль реклами в підприємницькій діяльності. Рекламні тексти в 

античності. Розвиток західноєвропейської реклами в новий та новітній час. 

Видатні діячі світової реклами. Історія реклами в Росії. Розвиток реклами в 

СРСР. 

НЕ 1.2. Реклама – це масове мистецтво XXI ст. 

Роль реклами в сучасному суспільстві. Креатив та рекламна діяльність. Творчі 

методики рекламістів. Правила проведення мозкового штурму.  

НЕ 1.3. Управління рекламою 
Основні послуги рекламних агентств. Кадровий підбір рекламного агентства. 

Організаційна схема рекламного агентства. Прийоми роботи з клієнтами. 

НЕ 1.4. Поняття, цілі, види та функції реклами 

Основні поняття реклами. Види реклами. Функції реклами. Особливості та 

тенденції розвитку сучасної реклами. 

НЕ 1.5. Види рекламної діяльності та засоби поширення реклами 

Умови ефективності телереклами. Реклама на радіо. Реклама у пресі: типи 

видань та умови ефективності реклами. Зовнішня реклама: основні види та 

вимоги. Реклама на транспорті. Друкована (поліграфічна) реклама: різновиди, 

етапи розробки. Реклама в Інтернеті. 

НЕ 1.6. Медіапланування і медіавиконання  
Роль медіапланування. Медіапланування в нетрадиційній сфері. 

Медіапланування і он-лайнові видання. Складові компоненти медіаплану: 

цільова аудиторія; комунікаційні вимоги і креатині творчі елементи; географія 

– де поширюється продукт; обсяг, частота і безперервність; медіа-графік; 

бюджет. 

НЕ 1.7. Класифікації реклами та перспективні напрямки рекламної 

діяльності  
Десять основних класифікацій реклами. Перспективні напрямки рекламної 

діяльності: брендінг; директ-маркетинг; паблік рилейшнз; спонсорство; 

товарний знак; 

НЕ 1.8. Стимулювання збуту 



Проведення презентації. Торгові ярмарки і виставки – техніка керування 

продажами. Інструменти стимулювання збуту: реклама в місцях купівлі, премії, 

сувенірна реклама, ділові подарунки, купони, роздача зразків продукції. 

Ефективні рекламні акції. 

НЕ 1.9. Психологічні основи рекламного менеджменту 

Загальні основи сучасної реклами. Психологія та практичний вплив реклами.  

Особливості сприймання реклами споживачем. 

НЕ 1.10. Розміщення реклами в Інтернеті 

Мас-медіа та Інтернет. Вимірювання аудиторії Інтернету. Реклама і роль 

Інтернет-реклами. Вартість реклами в Інтернеті. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Створення та розміщення реклами» 

НЕ 2.1. Створення рекламних текстів (копірайтинг) 

Творча платформа і концепція реклами. Заголовок – основний елемент 

рекламного тексту. Підзаголовок, слоган, логотип. Основний текст рекламного 

оголошення. Методика створення ефективної прямої поштової реклами. 

Створення ефективної телереклами. Створення ефективної радіо реклами. 

Оцінка результатів креативної діяльності. Креативний маркетинг в Мережі. 

НЕ 2.2. Організація рекламної кампанії 

Принципові основи рекламної кампанії. Формулювання рекламної стратегії. 

Складання графіку рекламної кампанії. Розробка рекламного бюджету. 

НЕ 2.3. Дизайн в рекламі як засіб комунікації 

Особливості рекламного дизайну. Принципи та прийоми роботи дизайнера. 

Рекламний текст, шрифт та поліграфія. Колірні асоціації в рекламі. 

НЕ 2.4. Міжнародна реклама 

Розвиток глобального маркетингу і реклами. Три моделі міжнародного 

маркетингу. Багатонаціональне рекламне агентство. Функція реклами в 

міжнародному маркетингу. Правові і нормативні заборони на міжнародну 

рекламу. 

НЕ 2.5. Політична реклама 

Виникнення політичної реклами. Сутність політичної реклами. Психологія 

політичної реклами. Види політичної реклами. Особливості друкованих жанрів 

політичної реклами. Деякі стилістичні особливості текстів політичної реклами. 

НЕ 2.6. Напрямки розвитку сучасної реклами 

Реклама для чоловіків і жінок. Гумористичні засоби у створенні реклами. 

Технічний прогрес та рекламні технології майбутнього.  

НЕ 2.7. Соціальна реклама 

Феномен соціальної реклами в сучасному суспільстві. Відмінності між 

комерційною і соціальною рекламою. Правове регулювання соціальної 

реклами. Психологічні аспекти соціальної реклами. Соціальна реклама в 

Україні: стан та проблеми розвитку. 

НЕ 2.8. Етичні та правові основи рекламної діяльності 

Українська традиція рекламної етики. Етичні правила та заборони ведення 

рекламної діяльності.  Особливості розміщення реклами в ЗМІ. Особливості 

рекламування деяких товарів: алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 



лікарських засобів, зброї, цінних паперів. Контроль за дотриманням 

законодавства про рекламу. Відповідальність за порушення законодавства про 

рекламу. Структура і зміст чинного Закону України ―Про рекламу‖. 

Законодавство ЄС у сфері протидії недобросовісній рекламі. 

НЕ 2.9. Реклама в довіднику Жовті сторінки 

Ступінь попиту Жовтих сторінок. Макет і дизайн реклами. Написання хорошої 

реклами в Жовтих сторінках. Процес відстеження ефективності реклами в 

Жовтих сторінках. 

Основна література до курсу 

1. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и ПР. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 2001. – 624 с. 

2. Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні. – 

К.: ЮСТІНІАН, 2006. – 176 с. 

3. Владимирська Г.О., Владимирський П.О. Реклама. – К.: Кондор, 2006. – 334 

с. 

4. Джефкінс Френк. Реклама. – К.: Знання, 2001. – 455 с. 

5. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и ПР-текстов. – 

СПб.: Питер, 2007. – 157 с. 

6. Лейн У. Рональд, Рассел Дж. Томас. Реклама. – СПб: Питер, 2004. – 537 с. 

7. Ромат Е.В. Реклама. Учебник для вузов.– К.; Х.: Студцентр, 1999. – 479 с. 

8. Смирнова Т.В. Моделювання рекламного іміджу: Навчальний посібник. – К.: 

КНУ Інститут журналістики, 2005. – 166 с. 

9. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. Детство. Отрочество. – М., 

1995. – 75 с. 

10.  Ядин Д. Маркетинговые коммуникации: современная креативная реклама. – 

М.: ФИАР-ПРЕСС, 2003. – 488 с. 

 

«Практикум перекладу» 

324 год. (9 кредитів) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета курсу – курс практикуму перекладу покликаний виробити у 

студентів уміння віднайти функціональні відповідники, які часто бувають 

різнорівневі а також застосовувати на практичних заняттях лексико-граматичні 

трансформації. При трансформаціях стилістичного плану виникає необхідність 

звертатися до стилістики. Практика перекладу озброює студентів основами 

знань і умінь практичного плану. Практика даної дисципліни дає можливість 

привести у відповідність дві мовні системи, що допомагає досягти того чи 

іншого ступеня адекватності передачі оригінального тексту. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: застосовувати на практиці основні положення теорії перекладу, 

способи та засоби перекладу а також лексичні та граматичні проблеми 

перекладу;  використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов 

усного послідовного та синхронного перекладу; перекладати з іноземної  мови 

на рідну та навпаки у письмовій формі; перекладати тексти за фахом за умов 



усного та письмового перекладу; вибирати перекладацьку стратегію згідно з 

видом перекладу. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Переклад міжнародних угод та державних документів» 

НЕ 1.1. Угоди про дружбу та співпрацю між Україною та іноземними 

державами 

Відпрацювання термінів, які стосуються міжнародних угод: міжнародна 

інтеграція, органи та інституції Європейського Союзу, створення 

європейського культурного простору, тощо. Преамбула МУ. Сфера її 

застосування. 

НЕ 1.2. Міжнародні конвенції у галузі прав людини 

Міжнародна конвенція про забезпечення економічних, соціальних та 

культурних прав; міжнародна конвенція про забезпечення громадянських та 

політичних прав; міжнародна конвенція про запобігання тортурам та іншим 

формам жорсткого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; 

міжнародна конвенція про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації.   

НЕ 1.3. Системи державного управління країн, мови яких 

вивчаються студентами  

Інститут президентства, адміністративного управління, міністерства та 

незалежні установи країн.   

НЕ 1.4. Конституції відповідних держав, мови яких вивчаються 

студентами   

Особливості відтворення в перекладі мови статей основного законодавчого 

акту. Граматичні особливості мови законодавчих актів. 

   ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Переклад конвенцій, декларацій і міжнародних протоколів» 

 НЕ 2.1. Інтерпретація міжнародних пактів 

Засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією: 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права як приклад військового 

пакту.  

 НЕ 2.2. Світова практика прийняття міжнародних декларацій та заяв 

Вивчення опорної лексики: Україна та ООН підписують проект 

співробітництва, Рамкова програма допомоги ООН; інституційні реформи; 

посилення громадянського суспільства.  

 НЕ 2.3. Різноманітні міжнародні конвенції  

Загальне визначення терміну „конвенція‖, 4 принципи будь-якої конвенції, 

тощо. 

 НЕ 2.4. Міжнародні протоколи (зокрема, Кіотський протокол)  

Базові елементи будь-якого дипломатичного протоколу 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«Міжнародні організації» 

 НЕ 3.1. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та його 

органи  



Перекладознавчий аналіз і вивчення структури статей про ратифікацію та 

набуття чинності будь-якої міжнародної організації. 

 НЕ 3.2. Міжнародні банки  

Специфіка банківських документів та їх відтворення у перекладі. 

 НЕ 3.3. Рада Європейського Союзу 

Перекладацькі прийоми, які застосовують при перекладі оригінальних тестів, 

що стосуються ЄС. 

 НЕ 3.4. Міжнародний Суд  

Особливості перекладу судових документів.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4  

«Переклад матеріалів засобів масової інформації» 

 НЕ 4.1. Особливості мови телебачення та її відтворення в перекладі 

Синхронний переклад теленовин та виявлення типових особливостей стилю ТБ. 

 НЕ 4.2. Особливості мови періодичних видань 

Використання перекладацьких засобів у процесі перекладу матеріалів 

суспільно-політичного спрямування.  

 НЕ 4.3. Особливості радіомовлення та його відтворення в перекладі 
Радіоінформування як особливий тип масової комунікації та його відтворення у 

перекладі. 

 НЕ 4.4. Вплив засобів інформації та реклами на формування 

суспільної думки 

Процес стереотипізації ЗМІ. Особливості реклами як одного з найефективніших 

видів піару та їх відтворення у перекладі.   

Основна література до курсу: 

1. Чередниченко О., Коваль Я. Теорія і практика перекладу. К., 1995. – 319 с. 

2. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. К., 1982. 

3. Гетьман З.О., Орлова І.С. Інтерпретації та переклад іспанських спеціальних 

текстів. К., 2008. – 272 с. 

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., … Переклад англомовної громадсько-

політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. Вінниця, 

2006. – 272 с. 

5.  Черноватий Л.М., Карабан В.І., … Переклад англомовної громадсько-

політичної літератури. Система державного управління США. Вінниця, 

2006. – 400 с. 

6. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра Die Europäische Union: gestern, 

heute, morgen / Авт.-укл.: Макар Ю.І., Бурдяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко 

В.В. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 225 с. 

7.  Огуй О.Д. Актуальні проблеми німецько-українського перекладу: Навч. 

посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 256 с. 

 

 

 

 


