
Анотація до курсу «Стратегічні комунікації у сфері захисту прав і свобод 

людини» 

 

Навчальна дисципліна «Стратегічні комунікації у сфері захисту прав і свобод 

людини» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін і 

викладається у 3 семестрі 2 курсу магістратури. Предметом вивчення курсу є 

сфера соціально-правозахисної журналістики.  

Навчальна дисципліна дозволить сформувати здатність виконувати типові, 

спеціалізовані завдання і вирішувати складні проблеми, комплексні питання у 

сферах журналістики, прав людини, рівності та недискримінації, за умов 

посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та вразливих груп, а також 

дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, 

пов’язаних із правами людини, соціального розвитку та інтеграції людини в 

українському суспільстві. 

 

Мета вивчення курсу: дати студентам професійні навички в сфері 

журналістики: розуміння суті соціальної та правозахисної (адвокаційної) 

журналістики, її місії, намірів, інституційної моделі розвитку в сучасному 

суспільстві; бачення загальних тенденцій і перспектив розвитку українських 

ЗМК за темами та ролями соціально-правозахисної медіадіяльності.  

 

Структура курсу. Курс складається з одного модулю і висвітлює такі 

теми. 

Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України. 

Технічні канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття 

інформації. Методи та засоби блокування технічних каналів витоку інформації. 

Основи безпеки даних в комп'ютерних системах. Ідентифікація і аутентифікація 

користувачів. Основи захисту даних. Основи криптографії. Стандарти із 

захисту інформації. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання:  

Знати:  

 правові та організаційні основи забезпечення правозахисної 

журналістики;  

 розуміти суті соціальної та правозахисної (адвокаційної) журналістики;  

 загальних тенденцій і перспектив розвитку українських ЗМК за темами та 

ролями соціально-правозахисної медіадіяльності.  

 

Вміти: 

 самостійно збирати фактичні дані, необхідні для створення 

журналістського твору відповідної тематики; 

 використовувати актуальні довідкові знання для практичної підготовки 

матеріалу; створювати самостійні журналістські матеріали для певного 

ЗМК.  



 

Комунікація:  

 організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях).  

 

Автономність та відповідальність:  

 здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетентності;  

 усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, сформованість 

мотивації до здійснення професійної діяльності;  

 відповідально ставиться до забезпечення охорони життя і здоров’я учнів у 

навчально – виховному процесі та позаурочній діяльності 
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