
 



 
 



1. Мета дисципліни – сформувати практичні навички щодо розробки медіапродукту у 
сфері туристичної журналістики; навчити організовувати роботу редакції; реалізовувати 
контент туристичної спрямованості у форматі інтернет-медіа, мобільного додатку, 
друкованого видання, аудіо- і відеопродукту. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основи медіавиробництва, принципи роботи з даними, фактами, розробки 
контенту. 
2. Знати специфіку журналістської діяльності, основні професійні стандарти в 
журналістиці. 
3. Володіти елементарними навичками розробки і втілення концепції медійного 
продукту, роботи з сайтом, соціальними мережами, верстки макетів для веб-
середовища та друкованих видань. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни:  
Курс «Туристична журналістика: медіапродукт» розрахований на студентів ІІІ курсу 
спеціальності «Журналістика», які вже опанували навички підготовки контенту 
туристичної тематики, та передбачає надання можливості реалізувати створений 
студентами контент у низці різноманітних медійних форматів та каналів поширення: сайт, 
соціальні мережі, мобільний додаток, друковані видання. Дисципліна має суто практичний 
характер, допомагає студентам зрозуміти професійну діяльність та специфіку роботи над 
медіапродуктами в туристичній сфері; відточити навички розробки та втілення 
медіаконцепції, організації роботи редакції, командної та автономної роботи, створення 
сайтів, роботи з соціальними мережами та програмним забезпеченням для створення 
дизайн-макетів; опанувати основні принципи створення мобільного додатку, аудіо- та 
відеопродукту туристичної спрямованості.  
Формою підсумкового контролю знань студентів є іспит. 
На вивчення навчальної дисципліни на 3-му курсі у 6 семестрі відводиться 300 годин (10 
кредитів ECTS). 
 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Дисципліна спрямована на оволодіння загальними компетенціями: 
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
– здатність спілкуватися державною мовою; 

та спеціальними (фаховими, предметними) компетенціями: 
– здатність створювати медіапродукт у сфері відображення економічних, правових, 

політичних питань, питань культури та мистецтва, соціальних питань, питань 
міжнародних відносин та інших видів діяльності. 

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  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати базові засади роботи з платформами 
та програмними засобами зі створення 
медіапродуктів. 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна відповідь, 
перевірка 

практичного 
завдання 

5 % 

1.2 Знати специфіку розробки медіапродуктів 
туристичної спрямованості. 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна відповідь 5 % 



1.3 Знати програми і сервіси для оптимізації 
роботи редакції. 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна відповідь 5 % 

2.1 Вміти створювати сайт, розміщувати 
контент на крос-медійних платформах. 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Перевірка 
практичного 

завдання 

15 % 

2.2 Вміти працювати з програмним 
забезпеченням для створення мобільного 
додатку. 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Перевірка 
практичного 

завдання 

15 % 

2.3 Вміти працювати з програмним 
забезпеченням для редагування 
зображень, розробки дизайну та верстки 
макетів для веб-середовища та друкованих 
видань.  

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Перевірка 
практичного 

завдання 

15 % 

2.4 Вміти працювати з програмним 
забезпеченням для аудіо- та відеомонтажу 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Перевірка 
практичного 

завдання 

15 % 

3.1 Організовувати роботу редакції, 
використовуючи онлайн-інструменти 
налагодження комунікації (хмарні 
технології). 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Перевірка 
практичного 

завдання 

5 % 

3.2 Презентувати медіапродукт, власні 
професійні здобутки. 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна відповідь, 
іспит 

5 % 

4.1 Самостійно аналізувати та критично 
оцінювати власний медіапродукт. 

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

Усна відповідь, 
іспит 

5 % 

 Разом:   100 % 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

Результати навчання 
дисципліни  (код) 

Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 

ПР02. Застосовувати знання зі 
сфери предметної спеціалізації 
для створення інформаційного 
продукту чи для проведення 
інформаційної акції. 

+ + + + + + + + + + 

ПР20(ЖСК)7. Генерувати 
інформаційний контент 
за заданою темою з 
використанням 
спеціалізованих джерел 
інформації у сфері 
відображення туризму 

   + + + +    

 
7. Схема формування оцінки. 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1–1.3), що становить 15 % від загальної оцінки, й 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.4); 
(комунікація 3.1–3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що становить 75% 
загальної оцінки. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-8. 



Практична підготовка оцінюється на практичних заняттях у формі виконаних 
практичних завдань.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  
– семестрове оцінювання: 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу, виконання практичних робіт та виконання самостійних робіт. 
 
Оцінювання за формами контролю:  
         

 ЗМ1 
Min 36 Max 60 

Виконання практичних завдань 18 30 
Виконання самостійної роботи 18 30 

 
Усі завдання завантажуються в Google-class. Студенти мають надсилати виконані 

роботи в зазначений термін. Термін здачі роботи зазначається у Google-class. 
 
Критерії оцінювання: 

1. Виконання практичних робіт (30 балів):  
30–20 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. 
19–10 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. 
9–0 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. 

2. Самостійна робота (30 балів): 
30–20 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.  
19–10 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.  
9–0 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.  
 

Іспит. Іспит з дисципліни складається з презентації практичного медіапродукту.  
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, яка 
розраховується як сума оцінки модуля (максимально 60 балів і мінімально – 36 
балів), та оцінки за іспит (максимально 40 балів, мінімально - 24). 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту становить 36 балів. Студенти, які 



набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 
балів, до складання іспиту не допускаються. 
 

 Змістовий 
модуль 1 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

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:  
На кожну тему з дисципліни студент має виконати практичні завдання, кількість балів 
зазначається в Google-class, в сумі за семестр - 60 балів. Підсумком засвоєння дисципліни є 
підготовка медійних продуктів на туристичну тематику. 
 
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 

 
8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних та практичних 
занять 

  Лекції Практичні 
заняття 

Самостійн
а робота 

Змістовий модуль 1. 
Розробка медійних продуктів 

1. Специфіка роботи над медіапродуктом у 
туристичній сфері 0 8 8 

2. Сучасні інформаційні технології в туризмі 0 10 12 

3. Специфіка роботи з туристичними маршрутами і 
картами 0 10 12 

4. Розробка туристичного мультимедійного 
ресурсу. Конструктори сайтів та CMS-системи. 0 24 24 

5. Соціальні медіа. SMM 0 24 24 
6. Створення мобільного додатку 0 24 24 

7. Розробка дизайну і верстка макетів для веб-
середовища та друкованих видань 0 24 24 

8. Розробка аудіо- та відеопродукту 0 24 24 
 Разом за ЗМ1: 0 138 162 
 ВСЬОГО: 0 138 162 

 
Загальний обсяг 300 год., у тому числі: 
Лекції – 0 год. 
Практичні заняття – 138 год.  



Самостійна робота – 162 год. 
 
9. Рекомендовані джерела 

Основні: 
 

1. Захарченко А.П. Інтернет-медіа : інтерактивний навчальний посібник / Артем 
Петрович Захарченко. – Тернопіль, Крок. – 2014. – 198 с. 

2. Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. 
Крейг // Перекл. з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2007. 
– 324 с. 

3. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович 
Потятиник. –Львів : ПАІС, 2010. – 244 с. 

4. Кросмедіа: досвід, технології, перспективи : кол. моногр. / авт. кол.: В. В. Різун, В. Е. 
Шевченко, Л. П. Федорчук ; за заг. ред. В. Е. Шевченко. – К. : ВПЦ "Київський 
університет", 2018. – 321 с. 

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

6. Коллінз Р. Як писати дорожні нариси. – Режим доступу: 
http://www.journalism.co.uk/news-freelance/how-to-get-travel-writing-
commissions/s12/a53048/ 

7. Поттс Р. Поради для тревел-журналістів. – Режим доступу: 
www.transitionsabroad.com/publications/magazine/0407/rolf_potts_travel_writing_tips.sht
ml 
 

 
 

 


