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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Медіа-комунікації в глобальному просторі: 

Цифрові комунікації у глобальному просторі» 

Курс 1 курс 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма 061.00.04 Медіа-комунікації 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) 

Форма проведення  Письмова (комп’ютерне тестування) 

Тривалість 

проведення 
2 академічні години (1 год. 20 хв.) 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (1 правильна відповідь на тестове завдання – 1 бал; усього 40 

тестових завдань) 

Критерії 

оцінювання 

• 40–38 балів — відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов’язкового матеріалу, з можливими незначними недоліками; 

• 37–35 балів — достатньо високий рівень знань (умінь) у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок; 

• 34–30 балів — в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок; 

• 29–25 балів — посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності; 

• 24–20 балів — мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь); 

• 19–0 балів — незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання. 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

• Робоча програма навчальної дисципліни 

• ЕНК: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23833 

Орієнтовний 

перелік питань 

Приклади тестових завдань: 

1. Глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних та 

обчислювальних ресурсів — це… 

А) Інтернет 

Б) Всесвітня мережа (World Wide Web) 

В) Мультимедія 

2. Глобальний інформаційний простір цифрових медіа, оснований 

на фізичній інфраструктурі Інтернету і протоколі передачі даних 

HTTP — це… 

А) Мультимедія 

Б) Всесвітня мережа (World Wide Web) 

В) Інформаційний сайт 

Г) Портал 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23833


3. Під час глобалізації з’являються глобальні ЗМІ, концентровані 

горизонтально і: 

А) вертикально 

Б) паралельно 

В) перпендикулярно 

4. Прихильники моделі соціальної відповідальності преси 

вважають, що: 

А) преса має працювати на благо свого містечка 

Б) преса несе відповідальність на розповсюджену інформацію у 

глобальному сенсі 

В) преса не має відповідати глобально перед суспільством, наслідки 

можливі лише на локальному рівні 

5. Систему накопичення інформації сьогодні варто визначити як: 

А) електронні носії інформаційних ресурсів, якими послуговуються 

журналісти 

Б) як окремий вид інформаційної діяльності без якого сучасне 

інформаційне суспільство не може існувати через високу потребу 

отримування знань про світ 

В) як вид формальної та неформальної діяльності суспільства для 

збереження знань про світ 
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