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Сучасні технології медіатизації наукової діяльності 

 
Дисципліна передбачає вивчення технологій медіатизації  наукової діяльності у 

комунікаційному середовищі. Курс спрямований на вивчення специфічних технологій медіатизації 
діяльності науковців різних спеціальностей. 

Мета вивчення курсу: навчити майбутнього доктора філософії медіатизувати власну 
діяльність за технологіями, поширеними в Європі, США, Австралії та Японії. 

Структура курсу. Курс складається з двох модулів. У першому змістовому модулі (25 % 
навчального часу) відбувається ознайомлення із особливостями медіатизації наукової діяльності; 
наголошується на формуванні наукового світогляду в суспільстві; проводиться ознайомлення з 
теорією комунікативних технологій; формування позитивного іміджу науки і вчених в медіа та масовій 
культурі; акцентується увага на ознаках псевдонауки. У другому змістовому модулі вивчаються 
практичні навички комунікації в медіа середовищі (75% навчального часу): висвітлюються основні 
етапи спрямування інформації на різні сегменти аудиторії; вивчається доцільність жанрових форм 
медіатизаціїі висвітлюються особливості медіатизації різних наук; принципи застосування 
комунікативних технологій при комунікації з керівництвом на виробництвах, грантодавцями та ін. 
Окремим завданням вивчення модулю є підготовка комплексного інформаційного пакету для 
популяризації діяльності науковця на телебаченні, радіо, у пресі та на інтернет-ресурсах. 

 Вивчення курсу передбачає систематизацію знань про: 
1) медіатизацію наукової діяльності в Україні і світі; 
2) комунікаційні технології та їх застосування в медіа; 
3) прогнозування змін в суспільстві як наслідок застосування комунікаційних технологій в науковій 

діяльності. 
Опанування практичними аспектами курсу передбачає оптимізацію вмінь щодо: 

1) ефективної медіатизації наукової дільності; 
2) використання комунікативних технологій в роботі науковця і наукових колективів. 
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