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1. Мета дисципліни – поглибити знання студентів з туристичного тематичного 
напряму, дати змогу студентам отримати навички просування туристичної 
тематики в медіа. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати специфіку журналістської діяльності, професійні та етичні стандарти в 

журналістиці. 
2. Володіти методами пошуку та збирання інформації, технологією створення 

журналістського твору. 
3. Уміти критично мислити, ставити перед собою завдання і досягати його, нести 

за нього відповідальність.  

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Реклама і популяризація 
туризму в медіа» передбачає підготовку кваліфікованого журналіста з 
туристичної тематики, здатного просувати і популяризувати туристичний 
медійний продукт. Такий фахівець досконало володіє знаннями і навичками з 
організації, планування, розробки та популяризації туристичного медіапродукту. 
Дисципліна розвиває здатність організовувати й проводити професійну 
діяльність у сфері журналістики та соціальних комунікацій, шукати, 
оброблювати та аналізувати інформацію, формувати контент, створювати 
інформаційний продукт, використовуючи інформаційно-комунікаційні 
технології. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Фахові: 
ФК-3. Здатність організовувати й проводити професійну діяльність у сфері 
журналістики та соціальних комунікацій; 
ФК-4. Здатність формувати інформаційний контент; 
ФК-5. Здатність створювати інформаційний продукт та редагувати його. 
Загальні: 
ЗК-1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
ЗК-7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК-14. Здатність працювати в команді. 

 
 

Результат навчання Форми 
(та/або методи 

Методи 
оцінювання та 

Відсоток у 
підсумковій 
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(1. знати; 2. вміти; 3. 
комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

і технології) 
викладання і 

навчання 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1. Знати специфіку тематичної 
спрямованості 
спеціалізованого 
туристичного медіа 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Заліковий тест 10 % 

1.2. Розуміти специфіку цільової 
аудиторії туристичної 
журналістики 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Заліковий тест 10 % 

2.1. Проводити заходи із 
просування туристичного 
продукту в медіа 

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Практичні 
завдання, відповіді 
на семінарських 
заняттях 

10 % 

2.2. Створювати власні рекламні 
кампанії 

Семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Практичні 
завдання, відповіді 
на семінарських 
заняттях 

20 % 

2.3. Користуватися сучасними 
інформаційними ресурсами 
для просування туризму в 
медіа 

Семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Практичні 
завдання, відповіді 
на семінарських 
заняттях 

10 % 

4.1. Критично опрацьовувати 
поставленні завдання та цілі, 
вміти пояснити шляхи їх 
виконанням та створити 
плани роботи.  

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Практичні 
завдання, відповіді 
на семінарських 
заняттях 

20 % 

4.2. Самостійно розробляти 
структуру та контент 
рекламних публікацій 
туристичної тематики. 
Вчасно і якісно виконувати 
свої функція в якості 
популяризаторів туризму в 
медіа. 

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Практичні 
завдання, відповіді 
на семінарських 
заняттях 

20 % 

 Разом:   100 %  
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

Результати навчання дисципліни  
(код) 

1.
1 

1.
2 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

4.
1 

4.
2 
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Програмні результати навчання 
(назва) 
ПРН-1. Передбачати реакцію 
аудиторії на медійні проекти, 
зважаючи на положення і методи 
соціально-комунікаційних наук 

  + + + + + 

ПРН-4. Застосовувати знання зі 
сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту 

  + + +   

ПРН-6. Виконувати пошук, 
оброблення та аналіз інформації з 
різних джерел 

+ + + + +   

ПРН-7. Відтворювати інформаційні 
та комунікаційні технології 

  + + +   

ПРН-21. Генерувати текстовий, 
звуковий, зображальний контент, 
послуговуючись новітніми техніко-
технологічними можливостями 

  + + + + + 

ПРН-22. Створювати інформаційний 
продукт 

  + + +   

ПРН-26. Демонструвати найкращі 
зразки професійної діяльності, 
аналізувати результати, планувати 
нові цілі й знаходити засоби для їх 
досягнення. 

  + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 
підготовки – результати навчання (знання 1.1–1.2), що складає 20 % від 
загальної оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати 
навчання (вміння 2.1–2.3); (автономність та відповідальність 4.1–4.2), що 
складає 80 % загальної оцінки. Програма складається з двох змістових 
модулів. 
Теоретична підготовка студентів оцінюється під час заліку у формі 
тестування. Практична підготовка оцінюється на практичних заняттях у формі 
виконаних практичних завдань.  
- семестрове оцінювання:  
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 
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засвоєння матеріалу та виконання самостійних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min 24 Max 40 Min 24 Max 40 

Виконання 
практичних робіт 

12 20 12 20 

Самостійна робота 12 20 12 20 
 
Всі завдання завантажуються у Google-class. Студенти мають надсилати 

виконані роботи у зазначений термін. За кожен день запізнення - знижується 
один бал.  

 
Критерії оцінювання: 
1. Виконання практичних робіт (40 балів): 
 40–29 балів — студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
правильно застосовує теоретичні і практичні навички, всі завдання виконані 
якісно; студент демонструє самостійність, достовірність, якість виконання 
завдання, креативність мислення. 
 28–19 балів — студент у достатньому обсязі володіє навчальним 
матеріалом, правильно застосовує теоретичні знання, але може припускатися 
неточності в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 
демонструє самостійність виконаного завдання. Допускаються незначні 
недотримання умов завдання. 
 18–10 балів — студент не в повному обсязі виконав завдання, не 
демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
та невідповідності відносно формулювання завдання. 
 9–0 — студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених завдань. Має 
суттєві помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 
2. Самостійна робота (40 балів): 
 40–29 балів — студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
правильно застосовує теоретичні і практичні навички, всі завдання виконані 
якісно; студент демонструє самостійність, достовірність, якість виконання 
завдання, креативність мислення. 
 28–19 балів — студент у достатньому обсязі володіє навчальним 
матеріалом, правильно застосовує теоретичні знання, але може припускатися 
неточності в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 
демонструє самостійність виконаного завдання. Допускаються незначні 
недотримання умов завдання. 
 18–10 балів — студент не в повному обсязі виконав завдання, не 
демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не 
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спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
та невідповідності відносно формулювання завдання. 
 9–0 — студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених завдань. Має 
суттєві помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 
- підсумкове оцінювання: 
- форма оцінювання – залік; 
- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 20 балів; 
- форма проведення заліку – тестування; 
Оцінюються такі результати: тестові завдання – за кожну правильну відповідь 
студенти отримують 1 бал (максимально – 20). 
 - умови допуску до заліку: 

Рекомендований мінімум допуску до заліку складає 50 балів. Студент, який 
набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум (48 
балів), до складання заліку не допускається. 

 
 ЗМ1 ЗМ2 Залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 24 24 12 60 
Максимум 40 40 20 100 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 
1 жовтня 2010 року. 

7.2 Організація оцінювання: 
Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у двох формах: семестрове 
оцінювання (самостійна робота) і підсумкове оцінювання (залік). 
Самостійну роботу студент надсилає викладачу онлайн згідно зі встановленим 
дедлайном (на Google Class). За кожен день запізнення здачі роботи знижується 
1 бал. 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90–100 
Добре / Good 75–89 

Задовільно / Satisfactory 60–74 
Незадовільно / Fail 0–59 
Зараховано / Passed 60–100 
Не зараховано / Fail 0–59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції семінарські самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Популяризація туризму в медіа 

1 
Тема 1. Особливості популяризації 
подорожей і туризму в українських та 
закордонних медіа 

4  10 

2 Тема 2. Лідери думок та блогери як 
популяризатори туризму 

4 2 10 

3 Тема 3. Промоція туристичних медій 4 2 10 
Змістовий модуль 2. Методики проведення рекламної кампанії з туризму 

4 Тема 4. Створення концепції рекламної 
кампанії 

4 2 10 

5 Тема 5. Реалізація рекламної кампанії  4 2 10 

6 Тема 6. Аналіз проведеної кампанії та 
реакції аудиторії на неї 

 2 10 

 ВСЬОГО:  20 10 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Семінарських – 10 год. 
Самостійної роботи – 60 год. 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 
1. Дмитрук О.Ю. Активний туризм. / О.Ю. Дмитрук // Щур Ю.В., Дмитрук 

О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: Навчальний посібник. – К., 2003. – 
232 с.  

2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / 
В. Й. Здоровега. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів: ПАІС, 2004. — 
268 с. 

3. Зеленюк Ю. О., ТУРИСТИЧНІ МЕДІА ЯК ЧИННИКИ ДУХОВНО- 
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  // 
https://eprints.oa.edu.ua/2493/1/29.pdf 
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4. Коллінз Р. Як писати дорожні нариси. (Http://www.journalism.co.uk/news-
freelance/how-to-get-travel-writing-commissions/s12/a53048/). 

5. Поттс Р. Поради для тревел-журналістів 
(www.transitionsabroad.com/publications/magazine/0407/rolf_potts_travel_wr
iting_tips.shtml). 

6. Рекреаційний туризм. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
recreation. ecotour. com. ua/ home/ recreation/ 103-2012-01-26-08-35-59. 

7. Шевченко В. Е. Мультимедійний контент: навчальний посібник / В.Е. 
Шевченко. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. - 239 с. 

8. Шевченко В. Е. Фактчекінг і верифікація в журналістській роботі // 
Образ: науковий журнал. - С. Київ, Суми, 2018.- Вип. 1 (27). - С.140-153. 

9. Шевченко В. Журналістика даних та візуалізація // Підручник з крос-
медіа / Видавці І. Крессу, М. Гузун, Л. Василик. –Bonn/Germany–
Sibiu/Romania:SchillerPublishingHouse, 2015. – С. 92-98. 

Додаткові: 
1. Буше, Жан-Домінік. Репортаж у друкованій пресі: посібник / Жан-

Домінік Буше / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. 
ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2001. – 103 с. 

2. Вайшенберг З. Новинна журналістика / Зігфрид Вайшенберг. – К.: 
Академія Української Преси, 2004. – 263 с. 

3. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / Віталій 
Карпенко. — К.: Нора-прінт, 2002. — 348 с. 

4. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: навч. посіб. / О. Д. 
Кузнецова. — 2-ге вид., допов. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2002. — 120 с. 

5. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві: навч. 
посіб. / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. – К.: Преса України, 2008. – 144 с. 

6. Халер, Міхаель. Пошук і збір інформації: навч. посіб. / Міхаель Халер; за 
заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, 
Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с. 

7. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. — К.: 
ЦУЛ, 2003. — 284 с. 

8. Шевченко В.Е. Контент у журналістиці та видавничій справі : текст лекції 
з дисципліни мультимедійний контент. - К.: Інститут журналістики, 2019 
// https://issuu.com/victoryshe/docs/1-1mediacontent1.pptx 

9. Шевченко Вікторія. Мультимедійний контент: інтерпретація інформації. - 
К.: Інститут журналістики, 2019 // https://issuu.com/victoryshe/docs/2-
1_issuu 

10. Шевченко В. Трансформація професії журналіста в цифровому 
середовищі // Вісник Львівського університету. № 45, 2019. - с. 108-116 
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