
Курси неформальної освіти 2021року
Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка

Степана Дем’янчука запрошує всіх бажаючих на курси неформальної освіти.
Курси проводять досвідчені та сертифіковані викладачі університету.

Після закінчення курсів слухачі отримають сертифікат.

Назва програми сертифікованих курсів (загальна кількість 30 годин)

«КРОС-МЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА/СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» 
Мета: формування системи знань про особливості функціонування сучасних

крос-медійних  платформ  у  світовому  інформаційному  та  комунікативному
просторах;  розрізняти  справжню  інформацію,  підтверджувати  новини  та  інші
матеріали, правильно розуміти факти і не піддаватися маніпуляціям.

Завдання: навчитися  використовувати  здобуті  знання  в  професійному
середовищі.  А  саме:  знати  особливості  роботи  в  умовах  мультимедійного
середовища і конвергентної журналістики; впроваджувати сучасну технічну базу і
новітні цифрові технології, застосовувані у пресі, на телебаченні, в радіомовленні;
оцінювати  інформацію  на  достовірність,  вміти  перевіряти  її,  підтверджувати
правдивість, спростовувати недостовірні повідомлення, викривати фейки.

Вимоги  до  рівня  осіб,  які  можуть  розпочати  навчання  за  програмою
курсів:базова  середня  освіта,  середня  спеціальна  освіта,  вища  освіта
нежурналістського профілю, знання основ загальної журналістики.

Теоретичні знання: сутність, особливості, крос-медійне середовище, норми
професійної етики журналіста.

Практичні  уміння:знати  методи  і  технології  підготовки  медіапродукту  в
різних знакових системах (вербальної, аудіо-, відео-, фото-, графіка); здійснювати
ефективний  пошук  текстової  та  аудіовізуальної  інформації,  використовуючи
інформаційно-аналітичні  бази  даних  і  пошукові  системи  в  мережі  Інтернет;
проводити верифікацію даних.

Очікувані  результати: Сертифікат  ПВНЗ  «Міжнародний  економіко-
гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Зміст програми
№ Тема Викладач Кількість годин

лекції практичні
1 Нові цифрові медіа доц. Смусь А. Г.. 4 4
2 Фактчекінг інформації доц. Золяк В.В. 4 4
3 Проблеми сучасної медіагалузі доц. Мазаний В. С. 2 2
4 Медіатекст і комунікація доц. Миронюк В.М. 2 4
5 Медіаправо    та    професійна доц. Золяк В.В. 2 2

етика
Разом: 14 16



Група складається мінімум з 5 осіб. Групи формуються в залежності від 
надходження заяв.

Тривалість курсів:
– повний корективний курс становить (15 занять по 2 академічні години).



СЕРТИФІКАТ
цей сертифікат засвідчує, що

ПІБ
успішно закінчив курс

«КРОС-МЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА/СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Форма навчання – денна / дистанційна 
Кількість годин – 30 годин (1 кредит ЄКТС)


