
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10 «Медіасистема України» 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

061 Журналістика  

Журналістика і міжкультурна комунікація 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

6 кредитів, загальний обсяг 180 год. (аудиторних – 56 год., з 

них лекцій – 28 год., практичних – 28 год.) 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра соціальних комунікацій 

Автор дисципліни Кандидат філол. наук, ст. викл. Жванія Л. В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання студентів з курсів «Історія журналістики», «Теорія 

журналістики», «Журналістська етика, медіабезпека та 

медіаправо». 

Що буде вивчатися Особливості вітчизняної медіасистеми у соціокультурному, 

історичному, політичному контекстах.  

Чому це цікаво/треба вивчати Курс розглядає актуальні в сучасному українському контексті 

питання взаємодії засобів масової комунікації і політики, 

проблеми політичної комунікації,  організації громадського 

мовлення, майбутнього засобів масової інформації. Особливості 

вітчизняної медіасистеми розглядатимуться в контексті 

історичного розвитку, політичних, соціальних і культурних умов. 

Вивчатиметься питання взаємин засобів масової інформації з 

державною владою та соціальними системами країни. Студенти 

навчаться розуміти принципи функціонування медіа в сучасному 

суспільстві та механізми їх впливу на політичну і соціальну сфери 

держави; механізми ефективної реалізації інформаційної стратегії; 

функції медіасистеми у розбудові демократичної держави. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік програмних результатів навчання: 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі 

отриманих знань.  

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел.  

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 

використанням доступних, а також обовʼязкових джерел 

інформації.  

ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу 

з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, 

діалогу й співробітництва. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Перелік компетентностей: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 

комунікацій у своїй професійній діяльності.  

Інформаційне забезпечення  

 


