
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5  «Кризові комунікації» 

Рівень ВО бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

061 журналістика 

Журналістика і міжкультурна комунікація 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 6 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

6 кредитів, загальний обсяг – 180 год., аудиторні – 68 год. 

(34 лекції/34 практичні) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра соціальних комунікацій 

Автор дисципліни Доктор наук із соц. комунікацій, професор Кравченко С. І.  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з основ журналістики та основ реклами і  

зв’язків з громадськістю 

Що буде вивчатися Кризові явища у міжнародних і соціальних відносинах та 

соціальних комунікаціях, комунікаційні стратегія і 

тактика взаємодії для подолання криз.  

Чому це цікаво/треба вивчати Застосування необхідних комунікативних прийомів 

дозволяє швидко і з найменшими втратами подолати 

кризові ситуації, тому такі знання є важливими для 

фахівців усіх сфер суспільної діяльності.  

Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про 

умови виникнення криз, їх різновиди і специфіку, а також 

навчитися розробляти комплекси комунікативних дій, 

необхідних для успішного управління кризовими 

ситуаціями. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік програмних результатів навчання: 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі 

отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної 

спеціалізації для створення інформаційного продукту чи 

для проведення інформаційної акції.  

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.  

ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану 

тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи оприлюднення. 

ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій 

медіапродукт на доступних інтернет-платформах. 

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) 

Загальні компетентності: 

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.  

ЗК05. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. ЗК06. Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. ЗК08. Здатність 

навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

Специфічні компетентності: 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 

комунікацій у своїй професійній діяльності.  

СК02. Здатність формувати інформаційний контент.  

СК03. Здатність створювати медіапродукт.  

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну 

професійну діяльність. 

Інформаційне забезпечення Навчально-методичне забезпечення автора дисципліни, 

бібліотечні та інтернет ресурси 

 

 

 

 

 

 


