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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Розширити й узагальнити знання студентів про важливість оперативного й 

своєчасного інформування про події на міжнародній арені, про ЗМІ як повноправних 

учасників міжнародних процесів.  

2. Мета навчальної дисципліни:  

Ознайомити студентів з основними закономірностями і тенденціями розвитку та 

функціонування міжнародної інформації, як продукту на ринку комунікативних технологій, 

засобів масової інформації, як посередника цього продукту та спожива інформації. 

3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої 

освіти має вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність 

засвоєння курсу. 

Теорія і методика журналістської творчості 

Основи журналістики 

Масова комунікація та інформація 

Політична проблематика ЗМІ 

Соціальна проблематика ЗМІ 

Міжнародна проблематика 

            

          

4. Результати навчання  

знати:  

− основні проблеми міжнародної журналістики; 

− характерні особливості журналістики різних країн світу; 

− політичні процеси, що впливають на теми, які характерні для міжнародного 

висвітлення; 

− недоліки українських ЗМІ в контексті міжнародної журналістики. 

вміти:  

− робити огляд матеріалів з преси на ту чи іншу тему; 

− виділяти серед великої кількості проблемних питань основні; 

− добирати матеріали для створення тематичної сторінки; 

− збирати та аналізувати інформацію у сфері світової політики, соціальних питань і 

т. д. 

 

 

ЗК1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК4. Здатність використовувати вітчизняний і світовий досвід у галузі соціальних 

комунікацій. 

ФК8. Здатність орієнтуватися у передовому вітчизняному та світовому досвіді щодо 

створення інформаційної продукції. 

ПРН8. Застосовувати знання про принципи роботи світових, національних   та 

регіональних медіасистем у професійній діяльності. 

ПРН11. Орієнтуватися у масово-інформаційних та комунікативних процесах. 

 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

5.1. Загальна інформація 
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Денна ІV VІII 
3,5   105 

22  22    59  іспит 

Заочна  IV VIII 
3,5   105 

  6   6    91  2 іспит 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1 «Міжнародна журналістика і сучасний світ» 

Тема 1. Специфіка 

міжнародної 

журналістики та її 

місце у системі 

світового 

інформаційного 

потоку 

   2   2          2  2       

Тема 2. Міжнародна 

журналістика як 

дзеркало суспільно-

політичних процесів 

   2   2                   

Тема 3. Міжнародна 

журналістика в 

контексті розвитку і 

збереження 

національного 

інформаційного 

простору 

  2   2        2  

Тема 4. Ринки 

світових ЗМІ 
  2   2     2 2    

Тема 5. Європейська 

журналістика: ФРН 

та Австрія 
  2   2          

Тема 6. Європейська 

журналістика: 

Франція, Італія 
   2   2          

Разом за  ЗМ1    12  12      30    4  4    2  61 
Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2 «Світові ЗМІ» 



Тема 7. 

Журналістика США, 

Британії та Канади 
    4  4                   

Тема 8. 

Журналістика Азії 

та Латинської 

Америки 

   2  2                   

Тема 9. Світові 

транснаціональні 

ЗМІ 
  2  2     2  2    

Тема 10. 

Міжнародні 

інформаційні 

агентства 

  2  2          

             

Разом за ЗМ 2    10  10      29    2  2      30 

Усього годин      22  22     59    6  6    2  91 
 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

1 Сучасний стан міжнародної журналістики 

2 Міжнародні стандарти журналістики 

.3 Проблеми, породжені трансформацією ЗМІ 

4 Неоднозначність процесу сучасної міжнародної журналістики 

5 Сучасні тенденції міжнародної журналістики 

6 Світові ЗМІ як дзеркало суспільно-політичних відносин 

7 Світові ЗМІ та проблеми збереження національного 

інформпростору 

8 Україна у фокусі світових ЗМІ 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю, методи навчання 

МН1 – словесні методи (лекція, співбесіда, консультація, дискусія тощо). 

МН2 – практичні заняття.  

МН3 – робота з матеріалами медіа   

МН6 – наочні методи (презентації, ілюстрації, відеоматеріали тощо).  

МН7 – робота з книгою, з навчально-методичною, науковою, нормативною літературою. 

МН9 – самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної 

дисципліни.  

МН11 – створення журналістських матеріалів 

 

Методи оцінювання 

   МО2 – тести, опитування, контрольні, самостійні роботи за індивідуальними завданнями.    

   МО4 – звіти, реферати, статті. 

   МО6 – презентації результатів виконання завдань.  

   МО8 – іспит 

 



 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль 

№ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  T6 Т7 Т8 Т9 Т10 

40  100 
6 6  6  6  6     6 6  6  6   6 

 

 

5. Рекомендована література -основна 

1. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / Збігнєв Бжезінський ; [пер. з англ. А. 

Іщенка]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 102 с.  

2. Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку / Семюел П. Гантінгтон ; 

[пер. з англ. Н. Климчук]. – Львів: Кальварія, 2006. – 474 с.  

3. Гелд Д. Ґлобалізація/антиґлобалізація / Девід Гелд, Ентоні Мак-Грю ; [пер. з англ. І. 

Андрущенко]. – К.: К.І.С., 2004. – Х, 180 с. 

4. Гресько О. В. Міжнародна журналістика : Навчально-методичий посібник / О. В. Гресько – К. : 

Грамота, 2009. – 112.  

5. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. 

Шкляр. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 304 с.  

6. Горбулин В. Без права на покаяние / В. Горбулин. – Харьков: Фолио, 2009. – 379 с.  

7. Даниленко С. І. Міжнародна журналістика. Репортерське спілкування. Практикум / С. І. 

Даниленко – К. : ІМВ, 2002. – 248 с.  

8. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / Анатолій 

Зленко ; [худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, В. А. Мурликін]. – Х.:  

9. Іванов В. Ф., Дудка О. С. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар / В. Ф. Іванов, О. С. 

Дудка – К. : Освіта України, 2011. – 288 с. 

10. Мелещенко О.К. Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики 

України в світовий інформаційний простір: Монографія / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 

195 с. 

11. Мелещенко О.К. Практика і перспективи українських ЗМІ крізь призму світового 

інформаційного обміну // Проблеми державотворення і входження України у світове 

співтовариство: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 25 квітня 1998 року. – К., 1998. – С.113 – 118. 



12. Кирилова О. В., Міжнародна журналістика : Навчальний посібник / О. Кирилова; за наук. 

редакцією  В. Д. Демченка. – Д. : 2016,    – 170  с. 

13. Пантелеймонов О. Є. Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування 

глобального комунікаційного простору: дис. канд. політ. наук : 23.00.03 / Київський національний 

ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. – К., 2002. 

14. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. / Г. Г.Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 

2006. – 663 с. (Вища освіта ХХІ століття).  

15. Слісаренко І. Моральні фактори у зовнішній політиці та діяльність мас-медіа. // Сучасна 

політична культура та діяльність мас-медіа : Зб. наук. пр. / За заг. ред. А. З. Москаленка. – К. : 

Фундація «Суспільність», 1998. – С. 79–84. 

16. Шкляр В. І. Преса як засіб міжнародного спілкування // Конспект лекцій. для студ. 

«Міжнародна журналістика». – К., 1997.   

17. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ століття 

/ Юрій Щербак. – К. : Дух і Літера, 2003. – 578 с. 

 

 

6. Інформаційні ресурси 

 

Матеріали інформагентств, друкованих ЗМІ, радіо- та телепродукція, матеріали 

інтернет-сайтів, українське медіа-законодавство. 


