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Форма навчання: дистанційна (лекції/семінари) з 12.03.2020 – 24.04.2020р.
Тема лекційного
Завдання для самостійної роботи
Дистанційна форма
ПІБ викладача,
/семінарського
/ питання для підготовки на
контролю
канал комунікації
заняття
семінарське заняття
з викладачем
Медіа аналітика в сучасних Мета та завдання курсу.
Підготовка відповідей з
Брайченко О.Д.
культурних практиках як Сутність аналітичної діяльності питань
семінарського
odbr@ukr.net
наукова дисципліна.
медіа культурно-мистецькій сфері
заняття.
067-795-66-87
Значення інформації в медіа Джерела інформації.
аналітиці та її джерела.
Типологія
та
класифікація
інформації.
Моніторинг інформації.
Застосування
системного Зміст, технології та функції
підходу в медіа аналітиці системності
культурно-мистецьких
в медіа аналітиці.
процесів.
Основні проблеми культури Сучасна політика в галузі культури
та мистецтва України крізь та мистецтва та її аналіз в медіа:
призму медіа аналітики.
діяльність культурно-мистецьких
установ;

театральне мистецтво,
кіномистецтво,
література та видавнича справа,
музичне мистецтво,
образотворче мистецтво;
захист культурної спадщини.
Рекомендована література.
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