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Мета даного виду самостійної роботи – навчити студентів працювати з 
періодичними виданнями (друкованими засобами масової інформації – 
газетами та журналами) для складання аналітичного огляду з приводу обраної 
актуальної на сьогодні міжнародної проблеми з відповідним узагальненням та 
прогнозуванням дальшого можливого ходу подій та визначення поведінки 
державних та громадських інституцій, офіційних і приватних осіб у даній 
ситуації. Для складання огляду використовуються як вітчизняні (“Голос України”, 
“Урядовий кур’єр”, “Президентський вісник”, “Політика і час” та ін.) й зарубіжні 
(‘‘Washington post’’, ‘‘New-York herald tribune’’, ‘‘Times’’, ‘‘Berliner Zeitung’’, ‘‘Le 
Maten’’ та ін.) друковані видання, так і матеріали сайтів Інтернету (не більше 
третини загального обсягу роботи). Об’єм аналітичного огляду – 15-25 сторінок. 
Остаточний варіант роботи має бути роздрукований на комп’ютері або за 
допомогою друкарської машинки. Лише в окремих випадках, при наявності 
розбірливого почерку, може бути прийнятий рукописний варіант. 
Основні етапи роботи над оглядом: 1) вибір теми (в кожній групі одну і ту саму 
тему виконує лише один студент); 2) збір фактичного матеріалу (робити записи 
на окремих картках з обов’язковим посиланням на джерело); 4) систематизація 
зібраних фактів; 4) складання тексту аналітичного огляду з власними оцінками 
та узагальненням; 5) прогнозування, тобто розгляд можливих варіантів розвитку 
події та її наслідків для громадсько-політичного життя. 
Структура роботи: 1. Вступ (розкриття актуальності й суті події, історія 
виникнення проблеми). 2. Основна частина (наведення конкретних фактів, 
оцінок аналітиків щодо події, яка розглядається, з відповідними посиланнями на 
джерело). 3. Висновки (підведення загального підсумку, прогнозування 
дальшого розвитку подій). 4. Література. 
Зразки оформлення посилань (звичайних або прикінцевих): 
1 Скоробогатько О. На чужій війні // Сільські вісті. – 2004. – 5 червня. 

 2 Чекуров В. Семь раз отмерить // Мировая экономика и международные 
отношения. – М.,1989. – № 12. – С. 58. 
Якщо наступне посилання вказує на попереднє джерело, то оформляється 

воно таким чином: 3 Там само. – С. 59. 
Зразок посилання на сайт Інтернету: 4 Гасло: Спілка української молоді // 

http://www.cym.org/ukr/index.asp. 
Зразок оформлення списку літератури (остання сторінка огляду): 
Список подається в алфавітному порядку: 
Гасло: Спілка української молоді // http://www.cym.org/ukr/index.asp 

Скоробогатько О. На чужій війні // Сільські вісті. – 2004. – 5 червня. 
Чекуров В. Семь раз отмерить // Мировая экономика и международные 
отношения. – 1989. – № 12. – С. 55-63. 
Список літератури має складатися з 5-15 джерел, при цитуванні необхідне 
посилання, недопустимо брати уривки з цитат і об’єднувати їх в одне ціле. Не 
захоплюватися цитуванням. Якщо наводиться документ повністю, треба 
розміщувати його в додатку. 
Мова огляду має бути літературною, без помилок, виклад послідовний, логічний. 
Не допускається виконання огляду на основі лише 1-2-х джерел. Титульний 
лист виконується за зразком титульного листа до реферату (див. вище). 


