
Назва дисципліни Засоби масової інформації та комунікації 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 3 курсу, спеціальність «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Чернишова Лариса Олексіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна,  

тел.: (057) 705-10-59 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів зі вступу до фаху, PR-технологій у міжнародних 

відносинах, інформаційної політики, інформаційних кампаній, 

міжнародних інформаційних відносин, прес-служби 

зовнішньополітичних відомств.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

здобувачів вищої освіти знань про сучасну систему засобів 

масової інформації та комунікації, їх вплив на міжнародні 

відносини та процеси, що відбуваються у сучасному світі. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

повинен:  

- формувати наступні загальні компетентності: 

здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

- формувати наступні фахові компетентності: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, 

регіональних досліджень; здатність аналізувати структуру та 

динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх 

вплив на міжнародну систему, державні та суспільні 

інститути; здатність до здійснення комунікації та 

інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних 

відносин (українською та іноземними мовами). 

- здобути програмні результати навчання:  

знати природу міжнародного співробітництва, характер 

взаємодії між міжнародними акторами, співвідношення 

державних, недержавних акторів у світовій політиці; знати 

природу та механізми міжнародних комунікацій; знати 

сутність та особливості зв’язків з громадськістю та сучасних 

PR-технологій у міжнародних відносинах; досліджувати 

проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із 

використанням сучасних політичних, економічних і правових 

теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 

підходів, презентувати результати досліджень, надавати 

відповідні рекомендації; використовувати сучасні цифрові 



технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних 

та інформаційні системи для розв’язання складних 

спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та/або регіональних студій. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

1. Засоби масової інформації та комунікації: поняття, 

структура та функції. 

2. Сучасна система засобів масової інформації та комунікації. 

3. Правове регулювання сучасної системи засобів масової 

інформації та комунікації. 

4. Світові тренди розвитку засобів масової інформації та 

комунікації.  

5. Основі технології сучасних засобів масової інформації та 

комунікації. 

6. Етика у засобах масової інформації та комунікації. 

7. Психологія масової комунікації. 

8. Блогерство та блогосфера у сучасних засобах масової 

інформації та комунікації. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень здобувачів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /     

3 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


