
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.2 «Релігія і церква в медіапросторі» 

Рівень BO Магістр 

Назва спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

Філософія / Філософія, суспільна аналітика 

Релігієзнавство  / Релігієзнавство, Міжконфесійні відносини 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 1-й курс, 1-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього, з них: 

лекції / практичні) 

усього 120 год., з них: 

лекції – 20 год. / практичні – 20 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

кафедра всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Гудзенко Олена Георгіївна, кандидат філософських наук, доцент 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Необхідною навчальною базою перед початком вивчення 

дисципліни є володіння знаннями з соціальних дисциплін, 

права, ділового мовлення.  

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів із  сутністю та основними проблемами щодо положення 

релігії і церкви в сучасному медіапросторі; із системою понять,  

прийомів і методів, які дозволяють адекватно, цікаво, глибоко 

висвітлювати релігійну інформацію та відтворювати її з позицій 

журналістської етики та професійних стандартів. 

Чому це цікаво / треба 

вивчати 

Вивчення курсу надає можливість студентам  використовувати 

засоби масової комунікації для отримання, переробки і 

створення актуальної інформації у вигляді документів, 

рефератів, доповідей, статей, інтерв’ю; вдосконалювати 

особистісну комунікаційну компетентність в сфері релігії та 

церкви, використовуючи отримані спеціальні знання, навички та 

вміння міжособистісної і масової комунікації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результатами навчання є формування вмінь та навичок щодо 

використання комунікативної компетенції для ефективної 

взаємодії в сферах міжрелігійного спілкування; проведення 

медіадослідження;  оцінювання масові комунікації релігії та 

церкви сучасної України; аналізування особливостей мас-медіа 

різних видів; орієнтування у проблематиці громадського 

мовлення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Студент повинен знати: історію і тенденції розвитку 

релігійних масових комунікацій; засадничі поняття теорії 

масових комунікації; історію розвитку масових досліджень; 

головні елементи комунікаційного процесу в межах масової 

комунікації; форми здійснення процесу комунікації; фактори, 

що впливають на процес масової комунікації; правила 

організації ефективного спілкування; правила використання 

знаків і знакових систем у спілкуванні; причини виникнення 

комунікативних бар’єрів; способи встановлення зворотного 

зв’язку з аудиторією. 

Студент повинен вміти: узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію з теорії масової комунікації в 

співвідношенні з іншими дисциплінами; використовувати 

комунікативну компетенцію для ефективної взаємодії в різних 

сферах спілкування; проводити відбір і систематизацію 

інформаційних матеріалів, що використовуються з 



комунікативною метою в різних суспільних сферах; проводити 

медіадослідження; оцінювати масові комунікації сучасної 

України та світові медіа; аналізувати особливості медіумів 

різних видів; орієнтуватися у проблематиці громадського 

мовлення; використовувати засоби масової комунікації для 

отримання, переробки і створення актуальної інформації у 

вигляді документів, рефератів, доповідей, статей, інтерв’ю; 

вдосконалювати особистісну комунікаційну компетентність, 

використовуючи отримані спеціальні знання, навички та вміння 

міжособистісної і масової комунікації.  
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