
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 2 «Журналістика зони проведення 

військових дій» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

061 Журналістика / Журналістика і міжкультурна комунікація 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

2 курс, 4 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

6 кредитів, загальний обсяг 180 год. (аудиторних – 68 год., з них 

лекцій – 34 год., практичних – 34 год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра соціальних комунікацій 

Автор дисципліни В. О. Данилюк, головний редактор «Волинської газети» 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Немає 

Що буде вивчатися Вивчення дисципліни передбачає: 

- вивчення інформації про зону військових дій;  

- вимоги до роботи журналіста в гарячих точках; 

- робота із відкритими даними та їх оприлюднення; 

- як підготуватися журналістові до висвітлення подій гарячих 

точок;  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

У наших умовах уміння журналіста працювати в невизначених 

умовах, зокрема, в час військової загрози – те, чому варто 

навчитися. Курс є практичним, автор неодноразово був у 

військовій зоні, деякі практичні проходитимуть у «польвоих» 

умовах 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік програмних результатів навчання (відповідно до 

Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 061 

Журналістика ОС Бакалавр): 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі 

отриманих знань. 

ПР03.Оцінювати  свій  чи  чужий  інформаційний  продукт,  

інформаційну  акцію,  що організована й проведенасамостійно 

або разом з колегами. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з 

різних джерел. 

ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з 

урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПР07. Координувати виконання особистого завдання із 

завданнями колег. 

ПР13.Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний 

продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й 

методи соціальнокомунікаційних наук. 

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 (відповідно до Стандарту вищої 

освіти України зі спеціальності 061 Журналістика ОС Бакалавр): 

ІК. Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  

практичні  проблеми  в  галузі соціальних   комунікацій,   що   

передбачає   застосування   положень   і   

методівсоціальнокомунікаційних та інших наук і 

характеризується невизначеністю умов. 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК07. Здатність працювати в команді. СК01. Здатність 

застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності.  

СК02. Здатність формувати інформаційний контент.  

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.   

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/zhurnalistika-i-mizhkulturna-

komunikaciya-2020-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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