ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Факультет систем і засобів масової комунікації
Кафедра масової та міжнародної комунікації
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з науково-педагогічної роботи
____________ Д.М. СВИНАРЕНКО
“___”_____________2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОК 2.7 Сучасні світові ЗМІ
(шифр із ОПП і повна назва навчальної дисципліни)

для здобувачів вищої освіти
рівень вищої освіти перший (бакалаврський)_______________________________________
галузь знань 06 Журналістика__________________________________________________
спеціальність 061 Журналістика_________________________________________________
(шифр і назва )

спеціалізація__________________________________________________________________
(шифр і назва )

освітня програма Журналістика, Видавнича справа та редагування, Реклама та зв’язки з
громадськістю
факультет систем і засобів масової комунікації/ центр заочної та вечірньої форм навчання
(назва)

вид дисципліни обов’язкова____________________________________________________
(обов’язкова/вибіркова)

Дніпро
2021

Розробник:
Кирилова Оксана Вікторівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової
та міжнародної комунікації
Робоча програма схвалена на засіданні кафедри масової та міжнародної комунікації
(назва кафедри)

Протокол від “27” серпня 2021 року № 1
Завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації
(назва кафедри)

_______________________ (Бутиріна М.В.)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Погоджено із завідувачем випускової кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації
(назва кафедри)

зі спеціальності 061 Журналістика
за освітньою програмою Видавнича справа та редагування
___________ _______________________ (Підмогильна Н.В.)
(дата)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ухвалено на засіданні науково-методичної ради факультету систем і засобів масової комунікації
Протокол від «27» серпня 2021 року № 1
Голова НМРФ __________________ (Гусєва О.О.)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри масової та міжнародної комунікації на наступний
навчальний рік
20__/20__ н. р.

протокол №____, від «___» ____________ 20__ р.

20__/20__ н. р.

протокол №____, від «___» ____________ 20__ р.

20__/20__ н. р.

протокол №____, від «___» ____________ 20__ р.

20__/20__ н. р.

протокол №____, від «___» ____________ 20__ р.

практичні

самостійна
робота

лекції

4

Заочна форма навчання
100
4д
80

всього

Денна форма навчання
4д
6,0 180

форма

4

залік

4

лаборатор
ні роботи

аудиторні

96

48

48

84

16

8

8

84
80

всього
аудиторні

Кредитів ECTS

3
4

кількість

2
2

курс. робота

2

Обсяг роботи студента (години)

екзамен

Курс

2021/22

Індивід.
завдання

Семестр

Навчальний рік

Підсумк.
контроль

20__/__
20__/__
20__/__
20__/__

2021/22
20__/__
20__/__
20__/__
20__/__

Мета дисципліни. Поглибити знання студентів спеціальності 061 Журналістика про
сучасний стан зарубіжної медійної системи, розкрити особливості її функціонування.
У завдання курсу входять аналіз сучасних світових медіа, встановлення загальних
особливостей та національної специфіки журналістики різних країн світу
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати достатній обсяг
інформації для створення загального культурного розуміння світу; вміти давати власну оцінку
соціокультурного, економічного, політичного та наукового впливу інформації в різних країнах
та регіонах світу.
В освітній програмі дисципліна формує низку наступних компетентностей:
ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.
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.
ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй
професійній діяльності.
СК07. Здатність використовувати вітчизняний і світовий досвід у галузі соціальних
комунікацій.
СК08. Здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з
журналістики, масової комунікації та інформації, а також комунікаційних технологій для
дослідження комунікаційних явищ і процесів і провадження ефективної медіадіяльності.
1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.
Опанування навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення
курсу «Вступ до спеціальності».
2. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними
результатами навчання.
ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.
ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного
продукту чи для проведення інформаційної акції.
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.
ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які
бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.
ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і
культурних цінностей і досягнень.
ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну
комунікацію, іноземною мовою.
ПР19. Використовувати набуті знання в умовах динамічності сучасного мультимедійного
продукту; застосовувати практичні рекомендації у процесі створення професійного та
конкурентного продукту для мас-медіа.
ПР20. Застосовувати знання у передовому вітчизняного і зарубіжного досвіду створення
медійного продукту, використовувати певні методи та прийомі у власній практичній діяльності.

ПР21. Знати особливості сучасної медіасистеми та адоптувати інформаційний продукт під
запити та функції певного її елементу.
1. Структура навчальної дисципліни.
3 семестр
Форма навчання денна

1
2

3
4
5
6
7
8
9

3 семестр
Тема 1. Загальна характеристика сучасної
2
світової медіасистеми.
Тема 2. Багатоформатність,
4
конвергентність, диджиталізація як
основа світової медіадіяльності.
Тема 3. Інформаційно-багаті країни:
2
загальна характеристика
Тема 4. Медіасистема Великобританії.
6
Тема 5. Специфіка системи ЗМІ Західної
8
Європи (Німеччина, Франція, Італія).
Тема 6. Провідні медійні системи США
8
Тема 7. Медіасистеми Японії та Китаю.
8
Тема 8. Система ЗМІ Індії.
4
Тема 9. Особливості канадської та
6
австралійської медійних систем
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14
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2. Схема формування оцінки.
5.1 Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory
Незадовільно/Fail

Не зараховано/Fail

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59

5.2 Форми та організація оцінювання:
Поточне оцінювання :
Форма навчання денна
Форма оцінювання
КМР
Оцінювання рівня виконання
самостійної роботи

завдань

Терміни оцінювання
(тиждень)
14
для протягом семестру

Максимальна
кількість балів
10
40

20__/__н.р.

2023/24 н.р.

2022/23 н.р.

2021/22 н.р.

Примітки**

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Кількість годин*

практичні

Номер і назва теми

лекції

№
п/п

Відповіді на практичних заняттях
протягом семестру
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* 60
Захист курсової роботи:
Форма оцінювання
Захист курсової роботи

10

Терміни
оцінювання Максимальна кількість балів
(тиждень)
за розкладом сесії
Виконання – 60
Захист – 40
Всього – 100

Підсумкове оцінювання:
умови до складання екзамену: до екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які пройшли
оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою
Форма оцінювання
Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів
Екзамен
за розкладом сесії
40
3. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає
навчальна дисципліна.
Під час виконання самостійної роботи використовуються потужності навчальної
лабораторії ФСЗМК.
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