
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ДИСЦИПЛІНА 

«Засоби масової 

інформації» 

вільного вибору 

соціально-поведінкового спрямування 1 

Відеозвернення: 
https://drive.google.com/file/d/1T9SOKDqspSjsMu-

t79l7BGaBhHJ_J1lV/view 

Спеціальності: Для всіх спеціальностей та/або ОП 

Мова викладання: Українська 

Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна 

- максимальна): 

20-50 

Семестр, в якому викладається: 7 семестр 

Кількість:  

кредитів ЄКТС 

академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 
практичні заняття, самостійна робота 

тощо) 

3 

90 (лекції – 18 год., практичні заняття – 18 год., 

самостійна робота – 54 год.) 

Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань: 
Диференційований залік 

Кафедра, що забезпечує 

викладання: 
Документознавства та інформаційної діяльності 

Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження): 

Доцент Х. М. Вінтонів 

Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно): 
Немає 

Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування та розвиток у студентів компетентностей, 

передбачених відповідним стандартом вищої освіти 

України:    

ЗАГАЛЬНИХ: 

- здатність навчатися та самонавчатися; 

- здатність бути критичним та самокритичним; 

- здатність до усного та письмового спілкування рідною 

мовою; 

- здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел; 

- здатність застосовувати знання на практиці; 

                                                
1  категорії дисципліни можуть бути такі:  

-          гуманітарного спрямування; 
-          соціально-поведінкового спрямування; 
-          управлінсько-адміністративного спрямування; 
-          природничого спрямування; 
-          архітектурного та мистецького спрямування;  
-          інженерно-технічного спрямування; 
-          інформаційно-технологічного та програмного спрямування 

https://drive.google.com/file/d/1T9SOKDqspSjsMu-t79l7BGaBhHJ_J1lV/view
https://drive.google.com/file/d/1T9SOKDqspSjsMu-t79l7BGaBhHJ_J1lV/view


- здатність працювати в команді; 

- здатність взаємодіяти з іншими людьми в 

конструктивному ключі, навіть при вирішення складних 

питань; 

- здатність діяти з соціальною відповідальністю і 

громадянською свідомістю; 

- здатність працювати в міжнародному контексті. 

Сфера реалізації компетентностей 

в майбутній професії: 

Набуті знання можуть реалізовуватися як при 

здійсненні професійної діяльності, так і у 

повсякденному житті. 

Особливості навчання на курсі: 

Контроль вивчення теоретичного матеріалу 

здійснюється у формі колоквіуму; на практичних 

заняттях оцінювання знань студентів відбувається 

шляхом усного і письмового опитування. 

Матеріально-технічне 

забезпечення: 

Технічні вимоги при дистанційній формі навчання - 

наявність комп’ютера з відеокамерою, мікрофоном та 

навушниками із можливістю виходу в Інтернет. 

Лінк на дисципліну: 
http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=

470423 

Стислий опис дисципліни: 

Мета вивчення дисципліни: підготувати грамотних 

майбутніх фахівців, які здатні правильно аналізувати та 

критично оцінювати сучасний інформаційний простір. 

Тематичний план: 

1. Принципи медіаграмотності. 

2. Види та жанри журналістики. 

3. Маніпуляції у ЗМІ. 

4. Закон і медіа. 

5. Етапи підготовки до інтерв’ю. Види питань. 

6. Перевірка та аналіз інформації у ЗМІ. Фактчекінг. 

7. Критичне мислення. 

8. Пропаганда та PR у ЗМІ. 
.2 

                                                
2
 обсяг анотації – 1-2 сторінки, стиль викладення – простий і зрозумілий. 
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