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Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні медіатехнології» є формування 

системних знань та оволодіння сучасними методами досягнення соціально-комунікативного 

ефекту, усвідомлення впливів та можливостей новітніх медіатехнологій в масових комунікаціях.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні медіатехнології» є з’ясування 

подібності й відмінності творення контенту у традиційних та нових ЗМІ; дослідження моделей 

творення сайтів та їх оптимізації; дослідження використання сучасних соціально-комутативних 

технологій в журналістиці, з’ясування основних напрямків розвитку соціальних-комунікаційних 

технологій на сучасному етапі. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. ЗК01. Здатність 

застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК02. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. СК02. Здатність формувати інформаційний контент. СК03. Здатність створювати 

медіапродукт. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів: 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. ПРН2. Застосовувати 

знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. ПРН8. 

Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і 

розкривати способи та джерела здобування тих знань. ПРН14. Генерувати інформаційний контент 

за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації. ПРН15. 

Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи оприлюднення. ПРН19. Створювати медіапродукт іноземною мовою. 

ПРН22. Застосовувати засоби комп’ютерної графіки та розробляти дизайн видання. 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  
Мова викладання – українська. Лектор – ст. викл., Резніченко О.Л. 


