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МЕТОДИ ТА ФОРМИ 
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і написання модульної контрольної роботи (має аналітико-творчий 

характер, тому завдання надається наперед і виконується до визначеної 

дати) (максимум 60 балів).  

 Якщо аспірант не задоволений усіма поточними результатами чи 

набрав менше 60 балів, складає залік у формі усної співбесіди.  

У разі он-лайн навчання, вимоги можуть бути покоректовані. 
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 Усі теоретичні й практичні завдання здаються у день проведення 

заняття. За потреби бути відсутнім на занятті (наприклад, участь у 

конференції чи події особистого характеру) графік здачі завдань 

узгоджується з викладачем. Пропущені заняття здаються лише за 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ І 

КУРСУ 

Метою курсу є дати знання щодо сутності стратегічних комунікацій у 

контексті безпекових викликів міжнародних акторів.  

Основними завданнями курсу є вивчення базових категорій і понять 

стратегічних комунікацій, вироблення й вдосконалення навичок аналізу 

інструментів стратегічних комунікацій, до який вдаються учасники 

міжнародних відносин. 
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впливам 

4. Тема 4. Стратегічні комунікації НАТО 
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ЕФЕКТИ НАВЧАННЯ 

Компетенції 

Ефекти  

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність генерувати нові ідеї; 

 здатність працювати в міжнародному контексті; 

 здатність виявляти ініціативу; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Вміння 

Ефекти  

 здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи 

організації стратегічних комунікацій; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення стратегічних 

комунікацій в регіональному й міжнародному контекстах; 

 здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері стратегічних комунікацій, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 

 здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема й стратегічних комунікацій;  

 здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження з проблем 

стратегічних комунікацій; 

 здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність 

до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня 

кваліфікації. 

Знання Ефекти  

 

 природи, динаміки, принципів організації, інструментів стратегічних 

комунікацій; 

 глобальних процесів і місця стратегічних комунікацій у них; 

 технологій впливу у стратегічних комунікаціях, зорієнтованих на 

просування національних інтересів й цінностей; 

 технологій протидії деструктивному інформаційно-психологічному 

впливу; 

 досвід міжнародних акторів у розробленні й реалізації стратегічних 

комунікацій.  

МЕТОДИ РОБОТИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

ECTS кредити  3 

Загальне навантаження (годин) 90 

Лекції  20/10 

Практичні заняття 16/8 



Самостійна робота 54/72 

читання літератури для занять 15/20 

постійний огляд преси та інших засобів масової інформації 12/15 

проведення досліджень й підготовка доповіді / презентації 15/17 

заключне письмове завдання (модульна контрольна робота) 8/12 

Підготовка до заліку 4/8 

 
 


