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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета курсу – сформувати в студентів базові знання щодо обраної галузі знань, спеціальності та предметної області, 
розуміння сутності та ключових понять міжнародних відносин, акторів та процесів; сформувати базові практичні навички у 
сфері публічної дипломатії, комунікації, міжнародної інформації, аналітики трендів на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях 
 

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Міжнародні відносини як глобальна галузь та сфера професійного призначення.  
Ключові поняття у галузі міжнародних відносин. Трансформація міжнародних відносин та її рушійні сили. Мапа акторів 

міжнародних відносин, їх роль на функції на міжнародній арені. Поняття мега трендів, розгляд найбільш актуальних 
міжнародних трендів сучасності, їх вплив на різні сфери життя людини та систему господарювання у цілому.  

Міжнародні відносини в атласі професій сучасності. «Портрет» сучасного міжнародника, сфери його реалізації та 
необхідні для успіху знання та навички. Роль спеціальності як потужного драйверу для різних учасників світового простору. 
Сутність ключових понять стосовно міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (МВС), 
міжнародних економічних відносин (МЕВ). Роль в сучасному глобальному середовищі. Місце галузі та практичне 
використання знань в міжнародних, державних, комерційних, громадських організаціях, бізнесі та суспільному житті. 
Знання, які необхідні для успішної реалізації у сфері міжнародних відносин, зокрема для міжнародної комунікаційної, 
економічної, журналістської, дипломатичної діяльності. 

 
Тема 2. Учасники міжнародних відносин та інформаційне поле їх діяльності. 
Структура та ключові учасники міжнародних відносин. Глобальні та локальні тренди, що обумовлюють сучасну картину 

світу, розподіл полюсів впливу та потоків інформації. Інформація як основний ресурс, драйвер та продукт в світовому 
співтоваристві. Авторитетні джерела з міжнародною інформацією та робота з ними. Сучасні аналітичні платформи: ресурси 
з міжнародною статистикою для аналізу зовнішнього середовища діяльності компанії; ресурси зі звітністю міжнародних та 
вітчизняних підприємств; ресурси з динамікою фінансових і валютних показників. Особливості роботи з цими ресурсами 

 
Тема 3. Природа та сучасні тенденції розвитку масмедіа 
Комунікація та комунікативний процес. Масова інформація та ЗМІ. Основні тренди розвитку сучасних масмедіа 

(фрагментація, сегментація аудиторії, розмивання кордонів між медіа, глобалізація, конгломерація, цифрова конвергенція). 
Роль масової комунікації у сучасному суспільстві. Медіа-маніпуляції.. 

 
Тема 4. Стратегії світових медіа-гігантів  
Конгломерація як проблема сучасного медіа-простору. Стратегії Walt Disney Company. Стратегії News Corp., Fox 

Corporation. Стратегії Google. 
 
Тема 5. Формальні та неформальні регулятори медіаконтенту 
Теорії регуляції діяльності масмедіа. Держава ті її засоби регуляції діяльності медіа. Саморегуляція масмедіа. Основи 

журналістської етики  
 
Тема 6. Новинна журналістика  
Новини як інформаційний продукт: ознаки і типи. Стандарти новинної журналістики: баланс думок, достовірність, 

точність. Стандарти новинної журналістики: відокремлення фактів від коментарів, оперативність, повнота.  
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Тема 7. Інфраструктура системи ЗМІ  
Правове поле діяльності масмедіа в Україні. Інформаційна інфраструктура системи ЗМІ. Технічна інфраструктура та 

система роботи з кадрами у журналістиці 
 
Тема 8. Особливості розвитку сучасних друкованих видань 
Друковані ЗМІ як масово-комунікаційний засіб. Класифікація газет та журналів. Специфіка жанрової системи західної 

преси  
 
Тема 9. Сучасне ТБ, радіо, Інтернет: історія та тренди 
ТБ та радіо як засіб масової комунікації. Особливості телеіндустрії у сучасних умовах. Інформаційний продукт у ТБ та 

радіо. Інтернет видання та соціальні медіа як конкуренти традиційних ЗМІ. 
 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і 
суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 
види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового образу життя.  
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 

Спеціальні (фахові) компетентності 
(СК) 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 
динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та/або регіональних студій.  
СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних 
комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні 
інститути.  
СК14. Здатність здійснювати професійну комунікацію через засоби масової 
інформації, готовність до професійної журналістської діяльності у міжнародному 
контексті, враховуючи тенденції розвитку міжнародного інформаційного 
простору, впливу журналістики на міжнародні відносини  
СК17. Здатність розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, діяти соціально 
відповідально 
 

Програмні результати навчання 
(РН) 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального 
розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та 
світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній 
арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин 
РН05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій 
РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 
необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та 
процеси. 
РН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку 
необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів 
РН18. Створювати інформаційні приводи, готувати інформаційні повідомлення, 
комунікувати через засоби масової інформації та за допомогою сучасних 
інформаційних технологій та інструментів 
РН22.  Дотримуватися існуючих стандартів та етичних норм у професійній 
діяльності, співвідносити практичну діяльність з вимогами національного та 
міжнародного законодавства 

 

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 

години, формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

14.10.2020 Тема 1. Роль МВС як потужного 
драйверу інформаційно-аналітичної 
діяльності різних учасників 
світового простору 
 
1. Сутність ключових понять 

стосовно міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та 
регіональних студій (МВС).  
2. Роль МВС в сучасному 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії) 

 
(2 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 1, 2, 5 
Додаткова – 1, 2, 5 
Інформаційні ресурси – 10-18 
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глобальному середовищі.  
3. Знання, які необхідні для успішної 

реалізації у сфері МВС. 
4. Міжнародна інформація та 

журналістика: особливості 
поєднання, важливі аспекти навчання 
та напрямки самореалізації. 

14.10.2020 
21.10.2020 

Тема 2. Учасники міжнародних 
відносин та інформаційне поле їх 
діяльності. 
 
1. Структура та ключові учасники 

міжнародних відносин. 
2. Глобальні та локальні тренди, що 

обумовлюють сучасну картину світу, 
розподіл полюсів впливу та потоків 
інформації.  
3. Гравці на міжнародному, 

регіональному та національному 
рівнях. 
4. Інформація як основний ресурс, 

драйвер та продукт в світовому 
співтоваристві. 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(4 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 6, 8 
Додаткова – 1 
 
1. Ознайомитись зі світовими інформаційно-
аналітичними платформами, наприклад: 
- http://Knoema.com  
- https://ec.europa.eu/eurostat/  
- http://chartsbin.com/graph/health  
- http://www.un.org 
- http://www.imf.org 
- http://www.worldbank.org 
- http://www.oecd.org 
- http://europa.eu.int 
- http://www.ilo.org 
- http://www. wto.org  
- http://www.unido.org  
- http://www.fao.org 
  
2. Проаналізувати: різноманітність показників; 
аналітичні можливості цих платформ; відкритість та 
доступність. 

28.10.2020 Тема 3. Природа та сучасні тенденції 

розвитку масмедіа 

1. Комунікація та комунікативний 
процес  
2. Масова інформація та ЗМІ  
3. Основні тренди розвитку 

сучасних масмедіа 
4. Роль масової комунікації у 

сучасному суспільстві.  
5. Медіа-маніпуляції. 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(4 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 7, 10, 12 
Додаткова – 3, 5 
Інформаційні ресурси – 3, 4 

4.11.2020 
11.11.2020 

Тема 4. Стратегії світових медіа-

гігантів  

1. Конгломерація як проблема 
сучасного медіа-простору  
2. Стратегії Walt Disney Company  
3. Стратегії News Corp., Fox 

Corporation  
Стратегії Google 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(4 год) 

F2F 
 

Завдання: презентація однієї зі світових найбільших 

медіа-компаній за орієнтовним планом:  

1. Назва;  
2. Засновники, теперішні власники;  
3. Історія становлення медіа-бізнесу;  
4. Список медіа-ресурсів, якими компанія володіє;  
5. Характеристика найбільших/найвпливовіших 
медіа-ресурсів;  
Гучні справи, пов’язані з діяльністю компанії. 

11.11.2020 Тема 5. Формальні та неформальні 

регулятори медіаконтенту 

1. Теорії регуляції діяльності 
масмедіа  
2. Держава ті її засоби регуляції 

діяльності медіа  
3. Саморегуляція масмедіа 
4. Основи журналістської етики 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(2 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 9, 10 
Додаткова – 3, 5, 6 
 

Завдання: виявити порушення журналістських 

стандартів у поданих новинах.  

 

18.11.2020 
25.11.2020 

Тема 6. Новинна журналістика  

1. Новини як інформаційний 
продукт: ознаки і типи  
2. Стандарти новинної 

журналістики: баланс думок, 
достовірність, точність. 
3. Стандарти новинної 

журналістики: відокремлення фактів 
від коментарів, оперативність, 
повнота. 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(4 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 10, 13, 14, 15 
Додаткова – 4, 5 
Інформаційні ресурси – 1, 2, 5, 6, 7 
 
Завдання: 
1. Проаналізувати структуру новин міжнародного 
інтернет ресурсу (обрати 3 інтернет ресурси різного 
тематичного спрямування). 
2. Підготувати новину за міжнародною тематикою 
(обрати тему з knoema.com) 
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25.11.2020 
 

Тема 7. Інфраструктура системи ЗМІ  

1. Правове поле діяльності 
масмедіа в Україні  
2. Інформаційна інфраструктура 

системи ЗМІ  
3. Технічна інфраструктура та 

система роботи з кадрами у 
журналістиці 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(2 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 10, 13 
Додаткова – 7 
 

Підготувати доповідь про систему права у сфері 

масмедіа 

1. Міжнародно-правові норми у сфері ЗМІ 
2. Право Франції у сфері ЗМІ  
3. Право Німеччини у сфері ЗМІ 
4. Право Великобританії у сфері ЗМІ 
5. Право Італії у сфері ЗМІ 
6. Право США у сфері ЗМІ 
7. Право ЄС у сфері ЗМІ  
8. Право Росії у сфері ЗМІ  
9. Право Китаю у сфері ЗМІ  
Право Японії у сфері ЗМІ 

2.12.2020 
9.12.2020 

Тема 8. Особливості розвитку 

сучасних друкованих видань 

1. Друковані ЗМІ як масово-
комунікаційний засіб  
2. Класифікація газет та журналів  
Специфіка жанрової системи 

західної преси 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(4 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 10, 13 
Додаткова – 7 
 

Завдання: підготовка аналітичної доповіді про 

специфіку друкованого іноземного видання (на 

вибір) за орієнтовним планом:  

1. Назва, підпис, логотип  
2. Регіон поширення  
3. Видавець  
4. Тираж  
5. Коротка історія видання, найгучніші скандали 
6. Тип видання за тематичною спрямованістю 
(універсальне/суспільно-
політичне/спеціальне/спеціалізоване)  
7. Тип видання за відношенням до аудиторії 
(якісне/масове/жовта преса)  
8. Аналіз інформаційного контенту номеру 
(жанрова різноманітність, який жанр переважає; 
тематичне розмаїття; візуальний супровід 
інформаційних матеріалів)  
9. Аналіз реклами номеру (формат, сторінки з 
рекламою, основні рекламодавці) 
Портрет середнього читача (вік, стать, освіта, 

робота, дохід, інтереси, для чого читає видання) 

16.12.2020 Тема 9. Сучасне ТБ, радіо, Інтернет: 

історія та тренди 

1. ТБ та радіо як засіб масової 
комунікації  
2. Особливості телеіндустрії у 

сучасних умовах  
Інформаційний продукт у ТБ та радіо 

Інтернет видання та соціальні медіа 

як конкуренти традиційних ЗМІ 

Практичне 
заняття 

(групова робота, 
дискусії, 

вирішення 
кейсів) 

 
(4 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
Основна – 10, 13, 15, 16 
Додаткова – 5, 6 
 

Дослідницьке завдання: аналіз телевізійного випуску 

новин за орієнтовним планом:  

1. Назва новинної телепередачі  
2. Канал, на якому виходить передача  
3. Дата  
4. Тривалість випуску  
5. Перелік усіх репортажів, поданих в ефір, 
простеження закономірностей подання репортажів 
(тематичних блоків)  
6. Аналіз заголовків та підзаголовків, що додаються 
до новин, їх відповідності змісту новин  
7. Аналіз біжучого рядка (наскільки його зміст 
співпадає зі змістом новинного випуску)  
8. Аналіз співвідношення внутрішніх та 
міжнародних новин 
9. Особливості подання міжнародних новин  
Наявність рекламних блоків у випуску новин 

 
Дисципліна «Вступ до спеціальності (тренінг курс)» передбачає активну практичну підготовку, яка базується на 

проведенні 16 практичних занять (32 години). Під час практики студенти виконуються різноманітні аналітичні 
завдання, вирішують кейси, готують презентації, есе, беруть участь в обговоренням та дискусіях. 

Під час опанування дисципліни «Вступ до спеціальності (тренінг курс)» студент також виконує індивідуальні 
дослідницькі завдання у межах СРС (вказівки щодо виконання викладено на сторінці дисципліни у MOODLE). 

Короткий зміст індивідуальних дослідницьких завдання викладено нижче. 
1) Дослідницьке завдання 1. Презентація однієї зі світових найбільших медіа-компаній. Дослідження проводиться за 
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орієнтовним планом:  
1. Назва;  
2. Засновники, теперішні власники;  
3. Історія становлення медіа-бізнесу;  
4. Список медіа-ресурсів, якими компанія володіє;  
5. Характеристика найбільших/найвпливовіших медіа-ресурсів;  

Приклади гучних справ медіа, які пов’язані з діяльністю компанії (обираються 2 приклади). 
- Advance Publications  
- Asahi Shimbun Company  
- Axel Springer SE  
- Bertelsmann  
- CBS Corporation 
- Comcast  
- Discovery Communications  
- Fox Corporation 
- Fuji Media Holdings  
- Gannett Company  
- Grupo Globo  
- Hearst Corporation 
- Hubert Burda Media  
- iHeartMedia  
- ITV  
- JCDecaux  
- Mediaset  
- News Corp.  
- ProSiebenSat.1 Media  
- Viacom 
- Walt Disney Company  
- Warner Media  
- Yomiuri Shimbun Holdings 
 
2) Дослідницьке завдання 2. Підготовка презентації та інфографіки про специфіку друкованого іноземного 

видання (на вибір) за орієнтовним планом:  
1. Назва, підпис, логотип  
2. Регіон поширення  
3. Видавець  
4. Тираж  
5. Коротка історія видання, найгучніші скандали 
6. Тип видання за тематичною спрямованістю (універсальне/суспільно-політичне/спеціальне/спеціалізоване)  
7. Тип видання за відношенням до аудиторії (якісне/масове/жовта преса)  
8. Аналіз інформаційного контенту номеру (жанрова різноманітність, який жанр переважає; тематичне 

розмаїття; візуальний супровід інформаційних матеріалів)  
9. Аналіз реклами номеру (формат, сторінки з рекламою, основні рекламодавці) 
10. Портрет середнього читача (вік, стать, освіта, робота, дохід, інтереси, для чого читає видання) 
 
3) Дослідницьке завдання 3. Комплексний аналіз інформаційного середовища міжнародної компанії 

(транснаціонального бізнесу). Основні питання для аналізу: 
1. Позиціонування бізнесу компанії (вид діяльності, територіальна належність, продукт, споживачі тощо) 
2. Аналіз інформаційної «візитки» компанії: 
     Чи є в компанії сайт 
     Чи є просування (групи у Facebook, Instagram, канал Telegram тощо) 
     Чи зручні вони для користувача 

Аналіз цифрових слідів (коментарі, рецензії, фото тощо в інтернеті): 
3. Чи залишають споживачі коментарі на сайті, у групах 
4. Який "настрій" коментарів (схвальні, обурливі, скарги, подяки тощо) 
5. Чи є статті про бренд в інтернеті 
6. Чи є обзори в YouTube тощо 
7. Яку оцінку якості цифрових слідів ви можете поставити від 0 до 10 
8. Як покращити якість цифрових слідів 

Аналіз результатів діяльності за допомогою аналітичних платформ 
9. Проаналізувати економічні та фінансові результати діяльності компанії на за допомогою ресурсу investing.com 

Аналіз за допомогою інструментів Google Analytics 
10. Проаналізувати популярність бренду / продукції компанії за допомогою платформи google trends у Світі та 

Україні. Зробити порівняння популярності з найближчими конкурентами за допомогою google trends 
 
 

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2016. –256с. 
2. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ., 2014. – 762 с. 
3. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: [пiдручник]. 2-ге.вид. К.: Знання, 2008. – 663 c. 
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4. Gerber J. International Economics, Global Edition. Pearson, 2017. – 510p. 
5. Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах/ Р.Г. Калитчак. - К.: Знання, 2017. – 303с. 
6. Krugman, P.R., Obstfeld, M., & Melitz, M.J. International Economics: Theory and Policy. [rental edition], 11th Edition, 2017. 

– 800p. 

7. Хейфєць В.Л. Міжнародна інтеграція / В.Л. Хейфєць, А.А. Овдієнко. - Спб.: ГУАП, 2009. – 68с 
8. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. [Навчальний 
посібник]. – Чернівці, 2006. – 203 с. 
9. Вардл К. Перевірка контенту, отриманого від читачів / Клер Вардл // Посібник з верифікації / Крейг Сільверман. 
Європейський центр журналістики, 2014. 128 с.  
10. Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста. Практичний посібник / Інститут масової інформації. 
Київ: ТОВ “Софія-А”, 2016. 184 с.  
11. Гороховський О. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи: практичний посібник / О. 
Гороховський. Дніпро: ЛІРА, 2017. 133 с.  
12. Іванов В.Ф. Вимоги до роботи з фактами та джерелами інформації в мас-медіа // Інформаційне суспільство. Вип.22. 
2015. С.17-20.  
13. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 

14. Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.  
15. Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Б.Бєль, О.Бурмагін, Т.Патора, О.Хоменок. Київ: 
Друкарня Бізнесполіграф, 2013. 190 с.   
16. Почепцов Г. Фейк. Технології спотворення реальності / Г.Почепцов. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська 
академія», 2018. 175 с.  
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : [навч. посібник] / Т.В. Шталь [та ін.]. – Харків : 

«Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

2. Шамбуровський Г.О. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник затв. МОНУ / 
Г.О.Шамбуровський, С.М. Писаренко, Л.А. Українець та ін.- К.Знання. 2016. – 273с. 
3. Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., 
Іванова В., Євтушенко Р. Київ : АУП, ЦВП, 2019.  
4. Вальорска М. Діпфейк та дезінформація : практ. посіб. / Аґнєшка М. Вальорска ; пер. з нім. В. Олійника. К. : 
Академія української преси ; Центр Вільної Преси, 2020. 36 с.  
5. Іванов В. Журналістська етика : підручник. / В. Іванов, В. Сердюк [2-ге вид., випр.]. К.: Вища школа, 2007.  
6. Інструменти фактчекінгу: як професійно відрізняти брехню від правди. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://imi.org.ua/articles/instrumenti-faktchekingu-yak-profesiyno-vidriznyati-brehnyu-vid-pravdi-i407  
7. Тертычный А.А. Расследовательская журналистика. Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text9/27.htm 

 
Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Портал БезБрехні https://bez-brehni.info/ 
2. Портал StopFake https://www.stopfake.org 
3. Аналітична платформа VoxUkraine https://voxukraine.org/uk/  
4. Інтернет-видання «Детектор Медіа» https://detector.media  

 
Ресурси світових організацій 

5. https://www.weforum.org - Сайт Світового економічного Форуму  
6. http://Knoema.com  
7. http://www5.worldbank.org 
8. https://ec.europa.eu/eurostat/  
9. http://chartsbin.com/graph/health  
10. http://www.un.org ООН  
11. http://www.imf.org МВФ  
12. http://www.worldbank.org Світовий Банк 
13. http://www.oecd.org ОЕСР  
14. http://europa.eu.int ЄЕС  
15. http://www.ilo.org МОП  
16. http://www. wto.org Світова організація торгівлі  
17. http://www.unido.org ЮНІДО  
18. http://www.fao.org ФАО 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

20.05.2020-01.07.2020 Інтенсив з цифрової комунікації «Media Boost» для журналістів та комунікаційників (сертифікат від 

America House та з Digital Communication Network) 

INFORMATION ECONOMY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND ITS EFFECT ON TNC 

ACTIVITY 

Scientific Journal of Polonia University 

2017-10-18 | journal-article 

DOI: 10.23856/2406 

https://imi.org.ua/articles/instrumenti-faktchekingu-yak-profesiyno-vidriznyati-brehnyu-vid-pravdi-i407
http://evartist.narod.ru/text9/27.htm
https://bez-brehni.info/?fbclid=IwAR22iiiplrT-9cbihQw4Pz4iWkEkkAaEgdUr8Xt4nCMm6PXViyULD9V4G5c
https://www.stopfake.org/
https://voxukraine.org/uk/
https://detector.media/
http://www.digicomnet.org/
https://doi.org/10.23856/2406
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Maksimova I.I. 
Certificate - II International Scientific Conference «Global Aspects of World Economy and International Relations in Conditions of 
Economic Instability» (Poland) 
2017-04-07 | other 
OTHER-ID: 07_04_2017 
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H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 4 

Практичні (лабораторні) 16 6 

Самостійна робота студента (СРС) 49 98 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 9 12 

Курсова робота - - 

Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 100  

оцінювання під час аудиторних занять 50  

виконання контрольних (модульних) робіт 10  

виконання і захист завдань самостійної роботи 20  

науково-дослідницька робота 20  

Підсумковий контроль (залік)   

Разом  100  
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним 
графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи 

F 
 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов’язків:   
- не запізнюватися на заняття;   
- не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
- самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
- при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план), оцінюється 

якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у попередній день перед 
семінаром. Усі повинні обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких причин не може бути 
виправданням. 

- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час 
виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
- брати очну участь у контрольних заходах;   

будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в тому числі 
використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил 
академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним 
законодавством. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1Q4ksHFs1wbkug91QWgVkjIzIbeNGXms4


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 
 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи навчання:   
- вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);  
- наочні (презентація, ілюстрація, відео матеріали); 
- практичні (виконання графічних та аналітичних робіт);   
- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який передбачає пред’явлення готової інформації 

викладачем та її засвоєння студентами;   
- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком;   
- метод проблемного викладу.   
- частково-пошуковий або евристичний. 
- дослідницький. 

 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас, проектор. 
В умовах карантину Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів. Google Classroom. 

ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ 
ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат 
про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 
 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. 
Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не 
отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із 
застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. 
Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої 
з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт 
двічі. 
Обов’язково вказати на положення про доброчесність й зробити гіперпосилання на сайт Університету (після його 
затвердження на Вченій раді університету вкажіть дату затвердження і номер протоколу Вченої ради). 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
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