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Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна  Вибіркова дисципліна 6.2. «Медійні системи» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» / «Міжнародна інформація 

та суспільні комунікації» 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, протяжність  3 курс, 5 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

150год., з них: лекц. – 24 год, практ. – 30 год  

Мова викладання  українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 Міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Автор дисципліни доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Карпчук Наталія Петрівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  Володіння українською мовою, базові знання 

термінології, що стосується питань міжнародних 

відносин; бажання вчитися й критичне мислення 

Що буде вивчатися  Роль мас-медіа у формуванні міжнародної 

системи. Глобальна медійна система. 

Регіоналізація глобальної медійної системи. Мас-

медіа як інструмент формування громадської 

думки в міжнародному контексті. Мас-медіа й 

публічна дипломатія. Вплив інтернет-комунікацій 

на дипломатичну практику. 

Чому це цікаво/треба вивчати  Широке впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій змінює систему 

міжнародних відносин, адже транскордонні медіа 

спроможні впливати на ухвалення політичних 

рішень та встановлювати порядок денний світової 

й регіональної політики. Сучасні медіа утворюють 

підсистему в межах глобальної системи 

міжнародних відносин й володіють надзвичайним 
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потенціалом не лише посилювати співпрацю 

міжнародних акторів, а й ставати каталізатором 

змін, включно з деструктивними впливами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Формування й функціонування глобальної 

медійної системи; становлення регіональних 

медіа-систем в усіх макрорегіонах світу; медіа у 

зовнішньополітичній діяльності провідних акторів 

міжнародних відносин.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

  здатність виявляти та аналізувати природу, 

динаміку, специфіку глобальної й регіональних 

медіа-систем; 

 здатність аналізувати міжнародні процеси в 

різних контекстах, зокрема й медійному; 

 здатність оцінювати стан та напрями 

досліджень міжнародних відносин та світової 

політики у політичній, економічній, юридичній 

науках й міждисциплінарних дослідженнях; 

 здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі й практичні проблеми у сфері міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій; 

 усвідомлення національних інтересів 

України на міжнародній арені; 

 здатність аналізувати діяльність 

міжнародних недержавних акторів та 

транснаціональні відносини. 

 здатність до самонавчання, підтримки 

належного рівня знань, готовність до опанування 

знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та 

рівня кваліфікації. 

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

 Навчальні матеріали, наукові статті, відео-

матеріали, case-study; практичні завдання для 

аналізу ролі медіа у зовнішньополітичній 

діяльності міжнародних акторів. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

