
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни  Міжнародна журналістика 
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 06 “Журналістика” 

Спеціальність: 061 “Журналістика” 

Освітньо-професійна програма: “Реклама у бізнесі” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2369 
Рік навчання:  4; Семестр: 8 
Дні занять: (лекції - 
практичні заняття - 
Консультації: (вівторок, з 14.00 до 15.00, ауд. 520,  
корпус вул. Братів Тершаківців, 2а) 
Назва кафедри: кафедра міжнародних економічних відносин 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

 доц. Полякова Ю. В. 
 доц. Полякова Ю. В. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-ekonomichnikh-
vidnosin/poljakova-julija-volodimirivna/?L=10 

Контактна інформація  polyakova0909@gmail.com    
 

Опис дисципліни 

 Анотація дисципліни: Міжнародна журналістика є дисципліною обов’язкової складової 
навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти отримують 
теоретичні знання щодо сучасних процесів журналістики та дії комунікативних технологій у 
міжнародних відносинах в системі міжнародних і суспільних відносин та практичні навички їх 

використання.  
Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни “Міжнародна журналістика” 

студент повинен попередньо вивчити дисципліни “Журналістська майстерність”, “Теорія і практика 

журналістської творчості". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 

студентів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 3 4 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання 20  

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

застосування  методів наукового пізнання. 

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати 

сучасними знаннями, генерувати нові ідеї. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної 

області професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність застосовувати професійні 

знання у практичних ситуаціях, уміння 

ФК1. Здатність демонструвати розуміння сутності та 
змісту теорії реклами та PR і функціональних зв'язків 
між її складовими. 
ФК2. Здатність сприймати нову інформацію й 
інтерпретувати її в контексті вже засвоєної інформації. 
ФК3. Здатність критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасної реклами та PR. 
ФК4. Здатність коректно застосовувати методи, 

 



 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в команді та 

автономно, навички міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК11. Здатність діяти соціально 

відповідально на основі етичних 

принципів, прагнення до збереження 

довкілля. 

прийоми та інструменти реклами та PR. 
ФК5. Здатність демонструвати розуміння особливостей 
досліджень, пов'язаних зі специфікою предметної 
області реклами та PR. 
ФК7. Здатність обґрунтовувати, презентувати і 
впроваджувати результати досліджень. 
ФК8. Здатність провадження ефективної рекламної та 

PR-діяльності ринкового суб’єкта в крос-
функціональному розрізі. 
ФК9. Здатність брати участь у створенні ефективної 
комунікаційної інфраструктури організації, 
забезпеченні внутрішньої і зовнішньої комунікації, 
брати участь у формуванні та підтримці корпоративної 
культури та іміджу. 
ФК10. Здатність пропонувати вдосконалення щодо 
функцій реклами та PR діяльності. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН1. Показати належний рівень знань у сфері реклами та PR, стійке розуміння принципів побудови 
і розвитку їх теорії. 
ПРН2. Визначати способи аналізу і передбачення явищ та процесів у сфері реклами та PR із погляду 
фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення рекламної та PR 
діяльності. 
ПРН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері реклами 

та PR. 
ПРН5. Виявляти і аналізувати ключові характеристики комунікативних систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх суб’єктів. 
ПРН8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження рекламної та PR-діяльності організації, 
гнучко адаптуватися до змін медійного та ринкового середовища. 
ПРН10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у сфері реклами та PR, представникам різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

ПРН11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід до здійснення рекламних та 
PR-функцій організації. 
ПРН12. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 
ПРН13. Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти навички 
творчої, підприємницької та управлінської ініціативи. 
ПРН14. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, мотивувати людей 

приймати нестандартні рішення у сфері реклами та PR. 
ПРН15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань, поваги до 
різноманіття та між культурності. 
ПРН16. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки.  

 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для 
самостійної роботи 

Календарний план 
курсу 

Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Нові тенденції у засобах масової 

інформації 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ЗК4, ФК2, ФК4. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН15, 

ПРН16. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 

18. 
Завдання для СРС: Згідно Методичні 
рекомендації для семінарських і 
практичних занять та самостійної роботи 

1-ий Згідно 

розкладу 

2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

2-ий  

 

 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

1-ий –  

2-ій 

 

 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 



 

для здобувачів вищої освіти ступеня 
“бакалавр” спеціальності “Журналістика” 
(освітньо-професійна програма “Реклама у 
бізнесі”)  (далі – Методичних 
рекомендацій) 
Тема 2. Сутність та роль міжнародної 

журналістики у глобалізованому 

середовищі 
Формування компетентностей: ЗК 1, 

ЗК11, ФК5, ФК9. 

Результати навчання: ПРН11, ПРН12. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 
11, 23. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

рекомендацій" 

2-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

3-ій  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

2-ий  

– 3-ій 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 3. Комунікативні технології  у 

міжнародних відносинах 

Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК9, ФК1, ФК8. 

Результати навчання: ПРН3, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 5, 6, 7, 8, 12 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

рекомендацій" 

3-ій  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

4-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

3-ий- 

4-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 4. Комунікативний інструментарій 

міжнародної журналістики 

Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК9, ЗК1, ФК5, ФК10. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН10. 

Рекомендовані джерела:  6, 7, 13, 17, 22, 

26, 27 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
рекомендацій" 

4-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

5-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

4-ий  

– 5-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 5. Традиційні та інноваційні 

комунікативні засоби у світовій практиці 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ЗК4, ФК3, ФК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН8, 
ПРН11. 

Рекомендовані джерела:   5, 6, 7,  9, 19, 

20, 25, 27 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

рекомендацій" 

5-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

6-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

5-ий  

– 6-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 6. Медіа-дипломатія і процеси 
глобалізації 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК11, ФК2, ФК4, ФК11. 
Результати навчання: ПРН3, ПРН15. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 6, 7, 21, 

33 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних рекомендацій" 

6-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

7-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

6-ий – 

7-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 7. Міжнародні програмні документи 

та професійні об’єднання журналістів 

Формування компетентностей: ЗК4, 

ЗК9, ФК7, ФК8, ФК9. 

Результати навчання: ПРН14, ПРН15, 

ПРН16. 

Рекомендовані джерела: 2, 28, 29, 30, 35 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних врекомендацій" 

7-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

8-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

7-ий  
– 8-ий 

 4 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 8. Інтеграція України до 8-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 



 

європейського інформаційного 

середовища ЄС 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК9, ФК5, ФК8, ФК10. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН11. 

Рекомендовані джерела:  2, 5, 9, 14, 28 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних рекомендацій" 

9-ий  2 практич

не 
заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

8-ий  

– 9-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 9. Транснаціональні медіа. Світові 

інформаційні агентства. 

Формування компетентностей: ЗК5,  
ЗК11, ФК8, ФК10. 

Результати навчання: ПРН8, ПРН15. 

Рекомендовані джерела:  1, 2, 6, 7, 8, 24 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних рекомендацій" 

9-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

10-ий  2 практич

не 
заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

9-ий -  

10-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 10. Міжнародна інформація та її 

вплив на події в країні та її внутрішню 
політику 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ЗК4, ФК3, ФК5, ФК9. 

Результати навчання: ПРН10, ПРН11. 

Рекомендовані джерела:  2, 15, 16, 27. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
рекомендацій" 

10-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

11-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

10-ий- 

11-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 11. Робота кореспондента за 

кордоном  

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ЗК4, ФК3, ФК9. 

Результати навчання: ПРН14, ПРН15. 

Рекомендовані джерела:  2, 28, 29, 30, 35. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

11-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

12-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

11-ий- 
12-ий 

 4 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 12. Становлення міжнародної 

журналістики в незалежній Україні  
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК9, ФК3, ФК4, ФК5. 

Результати навчання: ПРН13, ПРН16, 

ПРН16. 

Рекомендовані джерела:  2, 5, 31, 32, 33, 

34. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних рекомендацій" 

12-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

13-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

12-ий- 

13-ий 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 13. Журналістика США і Канади 

Формування компетентностей: ЗК4, 

ФК3, ФК5, ФК8. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2. 

Рекомендовані джерела:  3, 5, 6, 7, 11. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних рекомендацій" 

13-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

14-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

13-ий- 
14-ий 

 4 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 14. Журналістика європейських 

країн 
Формування компетентностей: ЗК4, 

ФК3, ФК5, ФК8. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2. 

Рекомендовані джерела:  3, 5, 6, 7, 11. 

14-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий  2 практич
не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

14-ий  4 самостійна Робота з навчально- 2 



 

 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних рекомендацій" 

робота методичною літера-
турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

Тема 15. Журналістика країн Азії, Африки 

та Латинської Америки   
Формування компетентностей: ЗК4, 

ФК3, ФК5, ФК8. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2. 

Рекомендовані джерела:  3, 5, 6, 7, 
11.Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних рекомендацій" 

15-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

15-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

2 

15-ий  4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни “Міжнародна журналістика” та набути 

вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності.  
Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи виконують власні науково-

дослідні завдання: “Структура і контент повідомлення на тематику реалізації асоціації України з ЄС”.  

 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом,  

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 
 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Антонов-Овсеенко А. А. Журналистика ХХІ. Новые СМИ и свобода слова / А. А. Антонов-Овсеенко. – 

Х.: Фолио, 2017. – 267 с. 
2. Басій Н. Ф., Полякова Ю. В. МІжнародна журналістика: навчальний посбіни. – Львів: ЛТЕУ, 2019. – 184 

с.   
3. Васильєва Л. А. Публічні комунікації: теорія, технології, техніки: навчальний посібник / Л. А. Всильєва. 

– Харків: Нац. Аерокосм. Ін.-т ім. М. Жуковського, 2018. – 128 с. 
4. Вовк Р. В. Моделювання міжнародних відносин : навч. посіб. / Р. В. Вовк. – К. : Знання, 2012. – 246 с. 
5. Гресько О. В. Міжнародна журналістика / О. В. Гресько. – К. : Грамота, 2009. – 111 с.  
6. Зовнішньополітичні комунікативні технології : підручник. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 416 с. 
7. Комунікативні тренди міжнародних відносин : монографія. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 614 с. 
8. Международная журналистика-2017: идея интеграции и медиа : материалы VI межд. науч-практ. конф. 

(Минск, 16.02.2017) / [сост. Б. Л. Залесский; под ред. Т. Н. Дасаевой]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 390 с.  
9. Новий журналіст. – К.: Брайт Стар паблішинг, 2014. – 208 с. 
10. Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти / Г. Носке. – К. : Центр вільної преси, 2017. – 312 с.  
11. Прутцков Г. В. История зарубежной журналистики: учебно-методический комплекс  /  Г. В. Прутцков; 

[под ред. Я. Засурского.] – М. : Аспект Пресс, 2011. – 431 с.  
12. Экономическая журналистика : пособие / [сост.: В. Иванов, И. Полтавец, О. Хоменок]. – К. : Центр 

Свободной Прессы, 2012. – 90 с.  
 

Допоміжна література 
 

13. Денисюк С. Г. Комунікологія: навчальний посібник / С. Г. Денисюк. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 102 с.  
14. Марциновський А. Асоціація з ЄС у Ваших медіа: посібник для журналістів / А. Марциновський. – К. : 

К.І.С., 2015. – 30 с. 
15. Міжнародна інформація : навч. посіб. / [М. П. Требін та ін.]. – Х. : Право, 2014. – 336 с. 
16. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної 

дисципліни “Міжнародна інформація” / [уклад.: М. П. Требін, І. О. Поліщук, Г. Ю. Васильєв та ін.]. – Х. : Нац. ун-
т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 53 с.  

17. Полякова Ю. В. Комунікативні інструменти в глобальному інформаційному просторі / Ю. Полякова // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Напрями розвитку ринкової економіки на засадах 
конкурентоспроможності, інноваційності та сталості” (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.). – Запоріжжя : 
Запорізька державна інженерна академія, 2017. – С. 16–17. 

18. Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Басій Н. Ф. Нові тенденції у розвитку міжнародної комунікації та 
міжнародної журналістики // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – 2018. – 
Випуск №6(11). – С. 19-24. 



 

19. Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Степанов А. В. The role of business journalism in modern international 
business // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 33. – Серія “Економічні науки”. –2019.  
– С. 16-18 

20. Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Роль економічної дипломатії у переорієнтації зовнішньоекономічного 
вектора України // Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2018.Том 23. – Випуск 8 (73) . – 
С. 29-34. 

21. Полякова Ю. В., Дайновський Ю. А., Гліненко Л. К. Інтернет-комунікації у стратегіях цифровізації 
бізнесу підприємств сфери послуг // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2019, т. 21, № 92. – С. 15-20. 

22. Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Степанов А. В. Economic diplomacy as a communicative tool for foreign 
economic policy // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №2(60). – С. 39-45. 

23. Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Інституціональний базис міжнародної комунікації у зовнішній торгівлі // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний 
та теоретико-методологічний аспекти” (м. Одеса, 1 грудня  2018 р.). – Одеса: Одеський національний університет 
імені І. І. Мечнікова, 2018. – С. 48-51. 

24. Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Ділова журналістика у глобальній  економіці // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції “Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та 
політичні аспекти” (м. Ужгород, 7-8 грудня  2018 р.). – Ужгород: Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 
Ч. 1. – С. 59-62. 

25. Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Традиційні та інноваційні інструменти міжнародної журналістики // 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Роль інновацій в трансформації образу сучасної 
науки” (м. Київ, 28–29 грудня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної 
інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 255-256. 

26. Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Публічна дипломатія у міжнародній взаємодії // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін:, м. Київ, 14-15 
грудня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 13-15. 

27. Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи : монографія / [А. Лельонек, 
Й. Лось, Д. Матерняк, Т. Лильо та ін.; за наук. ред. А. Лельонека]. – Львів: ПАІС, 2016. – 504 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 

28. Асоціація Європейських Журналістів в Україні (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:   http://aej.org.ua/about.htm. 

29. Асоціація спортивних журналістів України (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uspa.com.ua. 

30. Комісія з журналістської етики (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.cje.org.ua/ua/pro-komisiyu. 

31. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:   https://www.nrada.gov.ua. 

32. Національна спілка журналістів України (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

.http://nsju.org. 
33. Незалежна Медіа профспілка України (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://nmpu.org.ua. 

34. Українська асоціація тревел-журналістів (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://utja.org.ua. 

35. International Federation of Journalists (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.ifj.org/ 

 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності . 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

http://aej.org.ua/about.htm
http://uspa.com.ua/
http://nsju.org./
http://nmpu.org.ua./
http://utja.org.ua/


 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 
завдань. 

 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,3 бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,25 бала 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,25 бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 
КОНТРОЛЬ 

Екзамен проводиться у формі 
тестування  

Критерії оцінювання зазначено в 
таблицях 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 
публікацій тощо. 

 

Розподіл балів з поточного контролю знань 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 КТ1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 КТ2 

6 6 5 6 5 6 6 8 6 6 5 6 5 6 5 5 8 

Т1, Т2 … Т15 - теми занять 
КТ1, КТ2 – порядковий номер контрольного тестування 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 



 

Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 
університету. 
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