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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення матеріалу дисципліни призводить до формування фундаментальних 

фахових компетентностей. Надання теоретичних та практичних знань з використання, 

сучасного програмного забезпечення та мережі Internet для комунікації, пошуку, обробки, 

аналізу і обміну інформацією в світовому інформаційному просторі; ознайомлення з 

програмним забезпеченням, яке буде основою для його використання при вивченні 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

Навчальна дисципліна забезпечує формування ряду фахових компетентностей: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми 

журналістики, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. Загальні компетентності: 

 ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК05.  Навички  використання  інформаційних  і комунікаційних 

технологій.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК07. Здатність працювати в команді.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК10. 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 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 способу життя.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуде певні програмні 

результати, а саме 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції   

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BEE1632DF93ED968!322&ithint=file%2cdocx&authkey=!AJ6LgeXftGJjQag
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ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що 

організована й проведена самостійно або  разом з колегами  

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел   

ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань  

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, українською мовою   

ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, іноземною мовою  

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні 

акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук   

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації  

ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних 

інтернет-платформах  

ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва 

Заняття для студентів проводяться в сучасних аудиторіях, які оснащені 

мультимедійною та комп'ютерною технікою. Переважно дисципліна викладається в 

15-му корпусі НУБіП України на базі факультету інформаційних технологій. 

 Якщо ви будете наполегливо працювати і докладати особливих зусиль, щоб не 

відставати від матеріалу, ви отримаєте винагороду – як у короткостроковій 

перспективі, так і в набутті фахових компетентностей у подальшому просуванні по 

курсу. Будь-ласка, широко використовуйте аудиторні заняття, відеоінструкції, 

вебінари, щоб переконатися, що  рухаєтесь за графіком навчання. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

лаборатор

ні) 

Результати навчання Завдання 
Оцінювання 

в балах 

2 семестр  

Модуль 1. СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖІ  

Лекція №1 

Інформаційно-освітнє 

середовище 

університету (2 год) 

Лекція №2  Поняття 

«нові медіа», «інтернет-

ЗМІ», «інтернет-медіа». 

Сучасна масмедіа-

освіта в Україні (2 год) 

 4/2 Аналіз профілю сучасного 

масмедіа-фахівця: 

визначення основних вимог 

та компетенцій. Ринок 

масмедіа-фахівців. Побудова 

освітньої траєкторії. 

Заповніть спільний 

документ: кожен 

студент по 10 рядків 

за зразком  (перший 

студент за списком 

заповнює 1-10 

рядок, другий - 11-

20, третій - 21...). 

Актуальну 

інформацію 

знайдіть в мережі 

інтернет 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Лабораторна робота 

№1 "Спільна робота. 

Комунікація" (2 год) 

Лабораторна робота 
№2 "Ресурси для 
навчання та 
самоосвіти" (2 год) 

2/4 

 

 

 

 

 

5 
Оформлення 

документу, 

коректне 

форматуванн

я – 3 бали; 

- розрахунок 

2 бали. 

Лекція №3 Пошукові 

системи та каталоги 

інформаційних ресурсів 

Інтернет (2 год) 

Лекція №4  Інтернет: 

можливості для 

спілкування (2 год) 

4/2  електронна пошта — 

засіб, що створює можливість 

обмінюватися якнайширшим 

спектром інформаційних 

продуктів. Веб-профілі 

пошти; середовище 

синхронних комунікацій 

(чатів), що існують як 

самостійні ресурси та додатки 

до інших мережевих сервісів; 

. Типи пошуку в Інтернет, 

розуміння процесу пошуку, 

оцінювання одержаних 

даних. Пошукові системи: 

порівняльна характеристика. 

Особливості 

користувацького пошуку. 

Джерела пошуку. 

Збереження даних з 

Інтернету. 
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Лекція №4  Інтернет: 

можливості для 

спілкування (2 год) 

Лекція №5  Мобільні 

пристрої в роботі 

журналіста (4 год) 

Лекція №6  Інтернет-

субкультура (4 год) 

Лекція №7  Етика 

інтернет-журналістів (4 

год) 

10/2 Соціальні мережі — 

структури, в яких важлива 

не тільки кількість 

учасників, а й кількість 

зв’язків між ними. 

Високоієрархічні та 

низькоієрархічні групи: 

перші об’єднані довкола 

одної або декількох 

особистостей, яких знає 

решта учасників групи.  

поєднання з 

месенджерами 

(мережа ICQ. Viber, 

Telegram, WhatsApp 

messages 
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Модульний контроль Підсумковий тест в ЕНК  10 

Модуль 2. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СПІЛКУВАННЯ 

Лекція №8   Соціальні 

мережі та їхні учасники 

(2 год)   

Лабораторна робота 

№3  Резюме спеціаліста   

галузі журналістика (2 

год) 

 

2/4 У цій докладній покроковій 

інструкції,  ви навчитеся 

створювати автоматичний зміст 

з використанням різних 

інструментів (Microsoft Power 

Point, Sway, Google 

Презентації). .  

  створення папки підбір 

статей - 2 бали 

  релевантність пошуку - 
2 бали,  правильне 

заповнення назв ресурсів 

-1 бал  правильне 
заповнення адрес 

ресурсів - 1 бал 

  коректний опис 
анотацій - 2 бали 

  вирішення задачі - 

3 тощо)  
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Лекція №9   Історія 

соціальних мереж  (2 

год) 

Лабораторна робота 

№4  Інфографіка (4 год) 

Лабораторна робота 

№5  Кар'єра в  

журналістика як галузь 

суспільно-політичної 

діяльності  (4год) 

Лабораторна робота 

№6  Інтерактивна 

презентація Sway (4 

год) 

2/12 Сучасному веб-дизайну 

може навчитися 

кожен. Досить завчити 

основні правила і запастися 

великою кількістю вдалих 

прикладів, дивлячись на які, 

ви будете черпати 

натхнення. Так, завдяки цим 

діям створювати стильні 

картинки і презентації 

зможете легко. 

структура 

презентації - 5 балів 

- анкета - 2 бали 

- результати 

анкетування - 2 бали 

- активні 

гіперпосилання на 

спільну презентацію 

Google та форму 

опитування - 1 бал 
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Модульний контроль  Підсумковий тест в ЕНК  10 

Модуль 3. ВИКОРИСТАННЯ ОФІС 365 ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ 

Лекція №11 Етапи 

реалізації проекту (2 

год) Лабораторна 
робота №7  Стратегія 
отримання освіти у 
галузі журналістика (4 
год) 
Лабораторна робота 
№8   Траєкторія 
навчання студента фаху 
журналіст (ментальна 
карта) (4 год) 
Лабораторна робота 
№9   Карта кар'єри в  
журналістика як галузь 
масово-інформаційної 
діяльності  (4 год) 

2/12 Уміння працювати у 

віртуальній команді та 

розуміти великі обсяги 

даних – ці та інші навички 

будуть обов’язковими для 

навчання і кар’єри у 

майбутньому. ТОП навичок, 

які будуть необхідні, є крос-

культурна компетентність 

(уміння працювати у різних 

культурних середовищах), 

обчислювальне мислення 

(вміння розуміти великі 

обсяги даних).    

 створенння порталу 

на Shaire Point 

(структура, опис) - 3 

бали 

- розподіл завдань в 

планувальнику - 2 

бали 

- налаштування 

сховища проекту - 2 

бали 

- створення та 

наповнення 

цифрового блокноту 

OneNote - 3 бали 

 

 

 

 

 

 

10 

Модульний контроль  Підсумковий тест в ЕНК  10 

Всього за 2 семестр 30/30   70 

Іспит  Тест, теоретичні питання, 

задача 
 30 

Всього за курс 100 

  



 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Дедлайни визначені в ЕНК. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). Максимальний бал за навчальну роботу -70. 

Іспит- 30 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час самостійних робіт, тестування та іспиту 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, карантинні 

обмеження) навчання може відбуватись індивідуально (в 

дистанційній on-line формі за погодженням із деканом 

факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання іспиту заліку 

Іспит Залік 

90-100 Відмінно Зараховано 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно  Не зараховано 

  


