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1. Мета дисципліни – дати студентам комплекс знань умінь і навичок з аналізу міжнародної 
діяльності організацій, а також органів влади різних рівнів. Зокрема дати практичні навики з 
порівняльного моніторингу ЗМІ різних країн за допомогою таких методик як дайджестування, 
контент-аналіз, експертний та комплексний кількісно-якісний аналіз. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1.Знати основні типи ЗМІ та  спеціалізацію в країнах ЄС, США, Росії та пострадянських 
держав 
2. Вміти розрізняти інформаційний, аналітичний та публіцистичний 
контент_______________ 
3. Володіти елементарними навичками з аналізу політичного, економічного, 
культурологічного та релігійних контентів ____________________ 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Ця дисципліна  нормативна і викладається у  1-му семестрі 4  курсу бакалаврату в обсязі   32  год.  
( 1,5 кредити ECTS) зокрема: семінари 32 год. (по 16 у 2-х групах). Курсом передбачено 8 
письмових прикладних завдань, 1  змістовий модуль.  Завершується дисципліна – заліком, який 
підтверджує чи не підтверджує те, що студент володіє практичними навичками з аналізу 
міжнародної діяльності організацій, а також органів влади різних рівнів, зокрема з порівняльного 
моніторингу ЗМІ різних країн за допомогою таких методик як дайджестування, контент-аналіз, 
експертний та комплексний кількісно-якісний аналіз. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Спираючись на: 
1. знання щодо основних типів ЗМІ та  їх спеціалізацію в країнах ЄС, США, пострадянських 

держав;  
2. вміння розрізняти інформаційний, аналітичний та публіцистичний контент 
3. навички з аналізу політичного, економічного, культурологічного та релігійних контентів 
навчитися аналізувати міжнародну діяльність організацій та влади, використовуючи методи: 

• дайджестування,  
• контент-аналізу,  
• експертного та комплексного кількісно-якісного аналізу. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и Код Результат навчання 

1.1 
 
 

Знати термінологію, наукові тенденції 
зі спостереження та налізу 
міжнародної діяльності організацій 
та влади. 

Семінарське 10 балів/6 балів 10 

1.2 Знати про методи   дайджестування, 
контент-аналізу,експертного та 
комплексного кількісно-якісного 
аналізу. 

Семінарські 10/6 20 

2.1 Вміти застосовувати на практиці 
методи дайджестування, контент-

Семінарські 10/6 10 
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аналізу,експертного та комплексного 
кількісно-якісного аналізу   

2.2. Вміти формувати вибірки ЗМІ для 
аналізу міжнародної діяльності 
організацій та влади. 

Семінарське 10/6 20 

3.1 Організовувати презентакції 
результатів аналізу міжнародної 
діяльності організацій та влади, 
організовуючи брифінги та прес-
конференції.  

Семінарське 10/6 10 

3.2. Організовувати та підтримувати 
комунікацію зі ЗМІ, готуючи прес-
анонси, прес-релізи та інші 
інструменти комунікацій 

Семінарське 10/6 10 

4.1 Демонструвати відповідальність за 
формування та навчання  професійних 
команд з аналізу міжнародної 
діяльності організацій та влади на 
основі постійного розвитку 
професійного знання щодо  практик, 
умінь, оцінювання стратегічного 
розвитку команди 

Семінарське 10/6 10 

4.2 Демонструвати здатність до 
подальшого самостійного й 
автономного навчання організації 
моніторингу міжнародної діяльності 
організацій та влади, самостійного 
формулювання завдань, обрання 
методик їх корекції відповідно до 
особисто усвідомлюваних цілей і 
стратегій їх досягнення 

Семінарське 10/6 10 

 разом   100% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1  

2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Знати 10балів
/6 балів 

10/6       

Вміти   10/6 10/6     
Комунікація     10/6 10/6   
Автономність та відповідальність       10/6 10/6 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
 
 Змістовий 

модуль1 
Залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 

 
Оцінювання: 
 
За результатами 8-ми  семінарських занять по 2 години кожна) кожен студент виконує 8 

самостійних практичних робіт, кожна з яких оцінюється мінімум у 6 та максимум у 10  балів. 
 
- підсумкове оцінювання (у формі диференційованого заліку)1:  
Критерії оцінювання 

Під яавс заліку кожен студент виконує тестове завдання, що складається із 5-ти запитань (до 
кожного 5 варіантів відповідей). Вартість 1-ї правильної відповіді – 5 балів.  

 
- умови допуску до заліку: 
  
Не менше 48 ми балів за результатами 8-ми самостійних практичних робіт, 
 

7.2 Організація оцінювання: 
 

№ п/п Код результату Дати подачі самостійних робіт за 
результатами семінарських занять 

Залік 

1 1.1.  27.09 Орієнтовн
о 21-25.12  2 1.2 11.10 

3 2.1 25.10 

4 2.2. 8.11 

5 3.1 22.11 

6 3.2 6.12 

7 4.1 20.12 

8 4.2 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
. 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  семінарських занять 

№ 
п/п Номер і назва  теми* 

Кількість годин 
семінари 

 
Самостійна 

робота 

1 
Термінологія, наукові тенденції зі 
спостереження та налізу міжнародної 
діяльності організацій та влади. 

2 1 

2 
Методи   дайджестування, контент-

аналізу,експертного та комплексного 
кількісно-якісного аналізу. 

2 2 

3 

Практичне застосування методів 
дайджестування, контент-
аналізу,експертного та комплексного 
кількісно-якісного аналізу   

2 2 

4 
Формування вибірки ЗМІ для аналізу 

міжнародної діяльності організацій та 
влади. 

2 2 

5 

Організація презентакцій результатів аналізу 
міжнародної діяльності організацій та 
влади у, зокрема брифінгів та прес-
конференцій. 

2 2 

6 
Організація та підтримування комунікації зі 

ЗМІ, зокрема через прес-анонси, прес-
релізи та інші інструменти комунікацій 

2 2 

7 

Відповідальність за формування та навчання  
професійних команд з аналізу 
міжнародної діяльності організацій та 
влади на основі постійного розвитку 
професійного знання щодо  практик, 
умінь, оцінювання стратегічного 
розвитку команди 

2 1 

8 

Самостійне автономне навчання організації 
моніторингу міжнародної діяльності 
організацій та влади, самостійне 
формулювання завдань, обрання методик 
їх корекції відповідно до особисто 
усвідомлюваних завдань і стратегій їх 
реалізації. 

2 1 

 ВСЬОГО2 16 х 2 групи = 32 13 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 32 (по 16 у 2- групах), в тому числі (вибрати необхідне): 
Семінари 32  год. 
Самостійна робота - 13 год. 

 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (Базова) 

1. Новітні дослідження українського медійного середовища в рамках європейських 
стандартів (2009-2010). Асоцііація «Спільний простір» [Електронний ресурс]//Режим 
доступу : http://www.prostir-monitor.org/index2.php?PGID=105  — Назва з екрану. 
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2. Почепцов Г. Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління великими масами 
людей / Г. Г. Почепцов. – К. : Альтерпрес, 2010. – 254 с. 

3. Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] 
// [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] / Інститут журналістики : [сайт] / 
Володимир Різун. –  Режим доступу:  
http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf (25.03.2011). –  Назва з екрану. 

4. Чекмишев О. В. Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій: монографія / 
О. В. Чекмишев. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 299. 

5. Підсумковий звіт за результатами медіа-моніторингу / Асоціація Спільний простір 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prostir-monitor.org/upload/reports/final-
reports-wave-4/Summary_W4-ua.pdf  — Назва з екрану. 

 
Додаткова: 
 
1. Академія Української Преси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.aup.com.ua/. – Назва з екрану.  
2. Активна народна преса : [Український монітор] / [укл. Ю. Нестеряк, О. Чекмишев, Т. 
Петрів та ін.] – К., 2003. – 110 с. 
3. Бюлетень Комітету «Рівність можливостей» за період 4 – 9 липня 1994 року. 
Спостереження за пропорційним представництвом кандидатів на пост Президента України у 
засобах масової інформації (телебачення і преса). – К., 1994. – № 21. – 16 с.  
4. Влада тьми і темників ; [хрестоматія з політичної цензури в Україні. 2001-2004 / [упоряд. В. 
Кіпіані; худож.-оформлювач Я. Зень]. – 2005, – 308 с. 
5. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: наук. вид. / 
[укл. : Т. Петрів, А. Сафаров, В. Сюмар, О. Чекмишев]. – К. : Цимбаленко Є. С., 2007. 
6. Моніторинг рівня доступу до ЗМІ. Моніторинг рівня якісного інформування виборців / 
Український монітор [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.prostir-monitor.org/metod.php. 
— Назва з екрану. 
7. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації: колективна монографія / 
[В. В. Різун, В. Ф. Іванов, Н. П. Шумарова та ін.; за ред. В. В. Різуна ; упоряд. Т. В. Скотникова]. – 
К. : ВПЦ «Київський університет», 2007.  
8. Петрів Т. І. Рівний доступ – демократичний вибір / Тарас Петрів, Олександр Чекмишев // 
Місячний аналітичний бюлетень за результатами моніторингу. – Листопад, 2005. – 178 с.  
9. Ярошенко Л. А. Теорія і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : дис. … канд. 
наук із соц. комунік. : 27.00.01 / Леся Анатоліївна Ярошенко. – К., 2010. – 271 с. 
10. Яхно О. Виборчі технології в Україні: показник псевдодемократії / Олеся Яхно // Публіцистика 
і політика. – К., 2001. – С. 90–94.  
11. A New Model of Communication. Studying the Deep Structure of Advertising and News 
Consumption. A Research Report from The Associated Press, Context-Based Research Group and Carton 
Donofrio Partners. March 2010 [Electronic resource]. – Access mode : 
http://www.newcommunicationmodel.org. – Screen name. 
12. A New Model of News. Studying the Deep Structure of Young-Adult News Consumption. A 
Research Report from The Associated Press and the Context-Based Research Group. June 2008 
[Electronic resource]. – Access mode : http://www.newcommunicationmodel.org. – Screen name.  
13. Foulger D. Models of the Communication Process / Davis Foulger [Electronic resource]. – Access 
mode : http://davis.foulger.info/research/unifiedModelOfCommunication.htm. – Screen name. 
13. Methodology [Electronic resource] / Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism. 
– Access mode : http://www.journalism.org/about_news_index/methodology. – Screen name]. 
14. Methodology of Monitoring Broadcast and Print Media / Memo 98. Media monitoring [Electronic 
resource]. – Access mode : http://www.memo98.sk/en/index.php?base=data/info/methodology.txt. – 
Screen name. 
15. Сайт АСП (Асоціації «Спільний простір») http://www.prostir-monitor.org/ 
 


