
Анотація до дисципліни “Теорія масової комунікації”

Мета  дисципліни
Мета: ознайомити студентів з основами теорії масового спілкування та

інформації, сформулювати уявлення про масову комунікацію як середовище, в
якому  працюють  різні  фахівці  (професійні  комуніканти)  за  законами  цього
середовища та про інформацію як відомості про будь-що.

Передумови  для  вивчення  дисципліни (перелік  дисциплін,  які  мають
бути  вивчені  раніше):  основи  журналістики,  інформаційна  безпека,  основи
теорії  інформації,  основи  міжнародних  інформаційних  відносин,  зв’язки  з
громадськістю,  соціальні  медіа,  робота  з  даними,  ,  робота  з  джерелами
інформації, соціологія.

Відповідно  до  освітньо-професійної  програми  студенти  повинні
оволодіти наступними компетентностями:

Інтегральна  компетентність –  здатність  розв’язувати  комплексні
теоретичні  та  практичні  задачі  і  проблеми  під  час  професійної  діяльності  у
галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та
регіональних  студій,  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає  проведення
досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та  характеризується  невизначеністю
умов та вимог.

    Загальні компетентності:
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності;
 Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними  знаннями  та

застосовувати їх у практичній діяльності;
 Здатність  спілкуватися державною і  іноземними мовами як  усно,

так і письмово;
 Здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  з  різних

джерел,  зокрема  завдяки  використанню  інформаційних  і
комунікаційних технологій;

 Уміння  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань
професійного характеру, критично оцінювати отримані результати
та обґрунтовувати прийняті рішення;

 Здатність працювати як автономно, так і в команді;
 Здатність  до  адаптації  та  дії  в  новій  ситуації,  зокрема  в

міжнародному контексті;
 Навички  міжособистісної  взаємодії,   цінування  та  повага

різноманітності  та  багато  культурності,  здатність  спілкуватися  з
представниками  інших  професійних  груп  різного  рівня  (з
експертами з інших галузей/видів діяльності).

Фахові компетентності



 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні  відносини у
різних  контекстах,  зокрема  політичному,  без  пековому,
правовому,  економічному,  суспільному,  культурному  та
інформаційному;

 Здатність  самостійно  організовувати  та  здійснювати  наукові
дослідження проблем міжнародних відносин, визначити наукові
проблеми,  готувати  наукові  тексти  та  доповіді,  здійснювати  їх
публічну апробацію;

 Здатність  провадити  прикладні  аналітичні  розробки  проблем
міжнародних відносин та світової політики, професійно готувати
аналітичні матеріали та довідки;

 Здатність  організовувати  та  проводити  міжнародні  зустрічі  та
переговори,  працювати  в  рамках  міжнародних  конференцій,
організацій,  інших  форм  практичного  міжнародного
співробітництва, працювати з дипломатичними та міжнародними
документами;

3. Очікувані результати навчання
Відповідно до освітньої програми очікуються наступні результати навчання:

 Застосувати  критичне  мислення,  раціональну  аргументацію,  аналіз  та
синтез;

 Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності;
 Застосовувати теоретичні положення для аналізу міжнародних відносин

та зовнішньої політики країн світу й України;
 Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання,

обробки та презентації інформації;
 Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями;
 Використовувати методи і засоби аналітичної та дослідницької діяльності;
 Розуміти теорії та практики застосування сучасних інформаційних систем

і технологій;
 Вільно  спілкуватися  англійською  або  іншою  іноземною  мовою  у

професійній комунікації;
 Професійно проводити інформаційно-аналітичні дослідження;
 Професійно організовувати пошук та збирання міжнародної інформації;
 Працювати  в  професійних  колективах,  державних  і  недержавних

організаціях;
 Планувати,  оцінювати  та  забезпечувати  якість  виконуваних  робіт  у

встановлені роботодавцем терміни;
 Професійно  виступати  в  ЗМІ  з  аналітичними  оглядами,  коментарями,

прогнозами;
 Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та

ініціювати оригінальні інноваційні комплексні проекти.

o Онлайн  консультації:  за  попередньою  домовленістю  з  викладачем



щоп’ятниці, з 10.00 до 12.00. E-mail викладача: Innavivchar79@ukr.net


