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1. Мета дисципліни 
Метою вивчення дисципліни "Суспільствознавство і медіакритика" є формування системи 

теоретичних і практичних знань, які б допомагали зорієнтуватися у процесі взаємовідносин між 

суспільством і сферою соціальних комунікацій. Дисципліна навчає студентів аналізу, 

виробленню критичної оцінки фактів і явищ, які супроводжують розвиток медійної сфери у 

суспільстві. Практичний аспект курсу полягає у здобутті навиків застосування теоретичних знань 

під час медіакритичного аналізу журналістської діяльності, формуванні осмисленої оцінки 

розвитку медіа у контексті забезпечення прав і свобод громадян.    
 
 

2.  Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

У результаті навчання упродовж першого семестру студенти повинні 

Знати: 

- основні тенденції розвитку університетської освіти в Україні та світі; 

- роль і місце Київського національного університету імені тараса Шевченка в системі 

освіти Україн; 

- функції та принципи журналістики; 

-  сучасні теорії журналістики; 

Вміти: 

- вести самостійні дослідження університетських студій; 

- застосовувати на практиці знання, отримані в процесі навчання; 

- застосовувати у своїй діяльності принципи журналістики; 

- застосовувати міжнародні стандарти журналістської діяльності під час виконання своїх 

професійних обов»язків; 

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна сприяє здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

Дисципліна сприяє здатності студентів до абстрактного мислення, аналізу та синтезу в 

реаліях вітчизняного та світового інформаційного простору, дає знання та розуміння історії й 

розвитку освітнього процесу, його особливостей на сучасному етапі.  Дисципліна сприяє 

креативно реагувати в умовах постійних змін інформаційного простору, опираючись на 

принципи журналістської діяльності. забезпечує вміння виявляти та вирішувати проблеми у 

галузі журналістики та медіакомунікації; приймати обґрунтовані рішення, аналізуючи ситуацію 

комплексно. Дисципліна навчає розробляти та презентувати медіапроєкти; критично оцінювати 

та забезпечувати їхню якість. 

 

 

4. Завдання (навчальні цілі) 

Знати: 

- основні тенденції розвитку університетської освіти в Україні та світі; 

- роль і місце Київського національного університету імені тараса Шевченка в системі 

освіти Україн; 

- функції та принципи журналістики; 

- журналістику як соціальний інститут суспільства; 

-  сучасні теорії журналістики; 



- етичні принципи рекламної діяльності; 

- сучасниі тенденції розвитку інформаційного простору України; 

- засади медіакритичної діяльності  

 

Вміти: 

- уміти опрацьовувати та аналізувати комплекс джерел з історії Київського університету; 

- вести самостійні дослідження університетських студій; 

- застосовувати на практиці знання, отримані в процесі навчання; 

- застосовувати у своїй діяльності принципи журналістики; 

- застосовувати міжнародні стандарти журналістської та рекламної діяльності під час виконання 

своїх професійних обов»язків; 

- критично оцінювати та аналізувати медіапродукти; 

- розробляти та презентувати медіапроєкти 

 

 

5. Результати навчання змістовної частини дисципліни:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

1

1.1 

основні тенденції розвитку 

університетської освіти в Україні та 

світі; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна відповідь 

 

9% 

1

1.2 

функції та принципи журналістики; 

журналістику як соціальний інститут 

суспільства;  

етичні стандарти рекламної 

діяльності; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

індивідуальна 

самостійна 

робота,  усна 

відповідь, тест 

6% 

1

1.3 

функції та принципи медіакритики; лекція, семінар,  

самостійна робота 

Усна відповідь, 

самостійна 

робота 

10% 

1

1.4 

філософське обгрунтування 

журналістики як суспільної 

інституції; 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

індивідуальна 

самостійна 

робота 

10% 

2

2.1 

уміти опрацьовувати та аналізувати 

комплекс джерел з історії 

Київського університету; 

вести самостійні дослідження 

університетських студій; 

застосовувати у своїй діяльності 

принципи журналістики; 

застосовувати міжнародні стандарти 

журналістської діяльності під час 

виконання своїх професійних 

обов»язків; 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

індивідуальна 

самостійна 

робота 

20 % 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання змістовної частини дисципліни із програмними 

результатами навчання. 

Результати 

навчання 

дисципліни 

Програмні 

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПР9. Оцінювати 

діяльність колег як 

носіїв прав і 

обов’язків членів 

суспільства, 

представників 

громадянського 

суспільства.  

 

+ + + + + + + + + + + 

ПР10. Оцінювати 

діяльність колег з 

точки зору 

зберігання та 

примноження 

суспільних і 

культурних 

цінностей і 

досягнень. 

+ + + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. Контроль знань студентів здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Впродовж двох семестрів 50 % відводиться на аудиторне навчання, 50 

% на самостійну роботу. За два семестри студент максимально може набрати 100 балів (40 балів 

2

2.2 

застосовувати принципи 

медіакритики під час оцінки 

діяльності своїх колег; 

аналізувати та рецензувати 

медіапродукти; 

розробляти медіапроєкти4 

семінар, самостійна 

робота 

індивідуальна 

самостійна 

робота, усна 

відповідь 

 15% 

3

3.1 

  презентація власних 

медіапроєктів; 

дискусія та обговорення 

проблемних питань в галузі 

медіакритики; 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

індивідуальна 

самостійна 

робота 

10 % 

4

4.1 

пошук та опрацювання джерел;   - 

аналіз та розробка медіапродуктів  

самостійна робота, 

семінар,  

усна доповідь,  

індивідуальна 

самостійна 

робота 

10 % 

4

4.2 

 робота в команді над виконанням 

спільного проєкту; 

рецензування медіапродутів     

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь,  

індивідуальна, 

самостійна 

робота  

 10% 

    100% 



у першому і 60 балів у другому семестрах), рекомендований мінімум – 48 балів, критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів.   

 

Схема формування оцінки в 1 семестрі.  

У першому семестрі дисципліна структурно складається з трьох модулів: «Вступ до 

університетських студій», «Теорія журналістики», «Медіаорганізації та їх роль як суспільної 

інституції».  У кінці семестру проводиться обов’язковий проміжковий контроль. За підсумками першого 

семестру студент може набрати максимально 100 балів, з яких мінімально 20 % (20 балів), максимально 

40 % (40 балів) переносяться в другий семестр. 

 

Схема формування оцінки в 2 семестрі 

У другому семестрі дисципліна структурно складається з чотирьох модулів: «Етика 

рекламної та ПР діяльності»,   «Телебачення і радіомовлення у суспільному вітчизняному просторі», 

«Медіакритика: теорія і практика», «Філософія». За підсумками другого семестру студент може набрати 

максимально 100 балів, з яких мінімально 40 % (40 балів), максимально 60 % (60 балів) додаються до 

балів, отриманих у першому семестрі. 

 

 

7.1.Форми оцінювання. 

- семестрове оцінювання:  

 

1 семестр 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до університетських студій 

 

1. Усна відповідь та участь в дискусіях на семінарах – 10 балів. 

2. Модульна контрольна робота – 10 балів. 

  

Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 

Min – 11 балів Max – 18 балів 

Усна відповідь і участь в дискусіях на семінарах 

 1, 3, 5–7 оцінюються в 2 бали  

3х2 = 6 5х2 = 10 

   

Модульна контрольна робота (тест) 

   

1х5=5 1х8=8 

Загальна оцінка за період навчання 11 18 

 

 

Змістовий модуль 2.  Теорія журналістики  
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 

Min – 7 балів Max – 12 балів 

Усна відповідь і участь в дискусіях на семінарах 

оцінюються в 2 бали  

2х2 = 4 3х2 = 6 

   

Модульна контрольна робота (тест) 

   

1х3=3 1х6=6 

Загальна оцінка за період навчання 7 12 

 

Змістовий модуль 3. Медіаорганізації та їх роль як суспільної інституції 
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 



навчання 

Min – 3 бали Max – 6 балів 

Усна відповідь і участь в дискусіях на семінарах 

 оцінюються в 1 бал  

2х1 = 2 2х1 = 2 

   

Самостійна робота  

   

1х2=2 1х4=4 

Загальна оцінка за період навчання 4 6 

 

 

Змістовий модуль 4. Етика рекламної та ПР діяльності   
  

 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 

Min – 9 балів Max – 15 балів 

Усна відповідь і участь в дискусіях на семінарах 

Семінари оцінюються в 1 бал  

3х1 = 3 5х1 = 5 

   

Модульна контрольна робота (тест) 

   

1х3=3 1х5=5 

Загальна оцінка за період навчання 6 10 

 

Змістовий модуль 5.  Телебачення і радіомовлення у суспільному вітчизняному просторі 

 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 

Min – 9 балів Max – 15 балів 

Усна відповідь та виконання завдань на практичних 

заняттях  оцінюються в 2 бали  

5х1 = 5 5х2 = 10 

   

Модульна контрольна робота (проєкт) 

   

1х5=5 1х8=8 

Загальна оцінка за період навчання 10 18 

  

Змістовий модуль 6.  Медіакритика: теорія і практика 
 

  

Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 

Min – 11 балів Max – 15 балів 

Усна відповідь і участь в дискусіях на семінарах 

оцінюються в 1 бал  

2х1 = 2 3х1 = 3 

   

Самостійна робота 1 

Самостійна робота 2 

Самостійна робота 3 

 

1х3=3 

1х3=3 

1х3=3 

1х5=5 

1х5=5 

1х5=5 

Загальна оцінка за період навчання 11 18 

 

 

Змістовий модуль 7. Філософія 

 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 

Min – 12 балів Max – 20 балів 

Усна відповідь і участь в дискусіях на семінарах 

оцінюються в 2 бали  

4х2 = 8 6х2 = 12 

   



 

Модульна контрольна робота  

 

1х3=3 1х6=6 

Загальна оцінка за період навчання 11 18 

 

 

- підсумкове оцінювання::  

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент за два семестри – 100 балів (40 

балів – 1 семестр, 60 балів – 2 семестр); 

  
Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 

мінімум 48 балів за два семестри, пише підсумкову контрольну роботу на 20 балів з семестрового 

модулю 7.  

 
 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий 

модуль 5 

Змістовий 

модуль 6 

Змістовий 

модуль 7 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 11 7 4 6  10  11  11 60 

Максимум 18 12 6 10  18  18 18 100 

 

7.2. Організація оцінювання 

Дисципліна поділена на 7 змістових модулів (частини). Кожен змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінарські заняття та самостійну роботу студентів. У кінці 1 семестру проводиться 

обов’язковий проміжковий контроль рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної 

частини курсу та певних професійно-дослідницьких навичок. 

Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у формі семестрового оцінювання 

(семінарські заняття, тести, самостійна робота, модульні роботи) і підсумкової контрольної 

роботи, якщо студент не набрав необхідної кількості підсумкових балів – 60. 

Успішне виконання завдання (тести, семінари, самостійна робота) – отримання за роботу 

не менше 60% від максимальної оцінки. 

Змістовий модуль 1. Вступ до університетських студій.  

 

Після завершення Змістового модулю 1 проводиться модульна контрольна робота на семінарі у 

вигляді тесту. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

а) відповідно до кількості правильних відповідей (кожні дві правильні відповіді дають 1 бал); 

максимальна кількість балів – 8; 

в) робота виконана охайно, допускаються лише дві можливості зміни вже зазначеного варіанту 

(всі наступні «відновлення» вважаються помилкою); 

г) модульна робота виконується впродовж зазначеного часу – не більше 20 хвилин. 



Усі семестрові роботи (семінари, самостійна робота) мають бути подані на кафедру або, за 

домовленістю з викладачем, надсилатися на корпоративну пошту або в Google клас у робочий час. На 

перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо студент з поважної причини 

пропустив семінар, то він має право його відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту 

проведення семінару. 

 

 

Змістовий модуль 2. Теорія журналістики  

Після завершення змістового модуля 4 «Теорія журналістики у контексті теорії соціальної 

відповідальності» проводиться модульна контрольна робота на семінарі у вигляді тесту. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

а) відповідно до кількості правильних відповідей (кожні 2 правильні відповіді дають 2 бали) – 

максимальна кількість балів – 6; 

б) робота виконана охайно, допускаються лише дві можливі зміни вже зазначеного варіанту (всі 

наступні «відновлення» вважаються помилкою); 

в) модульна контрольна робота виконується впродовж зазначеного часу – не більше 20 хвилин. 

Усі семестрові роботи (самостійна робота, реферати тощо)  мають бути подані на кафедру або, за 

домовленістю з викладачем, надсилатися на корпоративну пошту або в Google клас у робочий час. На 

перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо студент з поважної причини 

пропустить семінар, то він має право його відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменті 

проведення семінару. 

 

 

Змістовий модуль 3. Медіаорганізації та їх роль як суспільної інституції. 

 

Модуль завершується самостійною роботою, яка оцінюється за такими критеріями: 

а) відповідність темі - в результаті пошукового дослідження «Медіаорганізації в Україні», 

написати есе на тему «Професійна медіаспільнота України»; 

б) достатній обсяг, грамотність та логічність викладу 

 

Змістовий модуль 4. Етика рекламної та ПР діяльності  

 

Після завершення модулю проводиться тест  

Критерії оцінювання: 

Одна правильна відповідь – 1 бал 

Тест вважається зарахованим, якщо студент правильно відповів на 3 питань з 5. 

 

 

Змістовий модуль 5. Телебачення і радіомовлення у суспільному вітчизняному просторі 

 

Після завершення Змістового модулю 5 проводиться модульна контрольна робота на 

практичному занятті у вигляді захисту проєкту.  

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

а) візуальне оформлення – 2 бал 

б) аргументованість – 3 бали 



в) повнота інформації – 3 бал 

 

Усі семестрові роботи (практичні завдання, самостійна робота) мають бути подані на 

кафедру або, за домовленістю з викладачем, надсилатися на корпоративну пошту або в Google 

клас у робочий час. На перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо 

студент з поважної причини пропустив практичне заняття, то він має право його відпрацювати 

впродовж 14 календарних днів з моменту проведення останнього. 

 

 

Змістовий модуль 6. Медіакритика: теорія і практика  

 

Упродовж Змістового модулю 6 проводяться 3 самостійні роботи, які презентуються на 

семінарах 

Критерії оцінювання самостійної  роботи: 

а) відповідно до запропонованої теми, максимальна кількість балів – 5; 

в) робота виконана охайно, достатній обсяг; 

г) самостійна робота виконується і презентується у встановлений час – на тематичному семінарі. 

Усі семестрові роботи (семінари, самостійна робота) мають бути подані на кафедру або, за 

домовленістю з викладачем, надсилатися на корпоративну пошту або в Google клас у робочий 

час. На перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо студент з поважної 

причини пропустив семінар, то він має право його відпрацювати впродовж 14 календарних днів 

з моменту проведення семінару. 

 

Змістовий модуль 7. Філософія 

 

Упродовж Змістового модулю 7 проводяться самостійні роботи, які презентуються на семінарах. 

Після завершення модулю проводиться модульна контрольна робота. 

  

Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / 

Fail 
35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

 

 

 

 

 

8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, семінарських занять і 

самостійної роботи  
 

  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 



Змістовий модуль 1. Вступ до університетських студій 

1. Тема 1.  Університетська освіта і традиція 2 2 2 

2. 
Тема 2.  Історія освіти в Україні       2 2 

 

   3. 
Тема 3.  Університет Святого Володимира (1834–

1920) 
      2 2 6 

4. 
Тема 4.  Київський університет у системі вищої 

освіти України 
2 2 6 

5. 

Тема 5.  Ідеї класичного журналізму крізь 

призму  університетської освіти 2 2 6 

6 
Тема 6.  Особливості професійної підготовки 

фахівця освітньої галузі "Журналістика" 
2 2 6 

7 
Тема 7. Соціально-культурна інфраструктура 

університету та інституту журналістики  
2 2 6 

 Усього 14 14 32 

Змістовий модуль 2.  Теорія журналістики 

8. 
Тема 1.  Вступ до дисципліни. Завдання 

дисципліни, її термінологічний апарат 2 2   

9 
Тема 2.  Історичні передумови виникнення 

журналістики 2 2  

10 
Тема 3.  Ідейно-теоретичні концепції (теорії ) 

журналістики 
2 2  

11 Тема 4.  Види та типи систем журналістики 2 2  

12 Тема 5.  Функції журналістики 4 4  

13 Тема 6.  Принципи журналістики 2 2  

14 
Тема 7.  Результативність (ефективність і 

дієвість) журналістської діяльності 
2 2  

 Усього 16 16  

Змістовий модуль 3.  Медіаорганізації та їх роль як суспільної інституції 

 

15 

 Тема 1. Суспільство і медіа сутність взаємодії: 

філософський, соціальний та економічний аспект 

 

2 2  

16 
Тема 2.Медіаорганізації та структури, які 

здійснюють медіадіяльність 
2 2  

17 
Тема 3. Сучасні тенденції взаємодії соціуму та 

медіаорганізацій 
2 2 3 

 Усього 6 6 3 

Змістовий модуль 4.  Етика рекламної та ПР діяльності 

 
Тема 1.  Професійна етика рекламної діяльності: 

поняття, принципи, специфіка 2 2  

 

Тема 2. Особливості регулювання професійної 

етики рекламної діяльності: державний і 

громадський аспекти 
2 2 6 

 

Тема 3. Вплив законодавства і державного 

регулювання на формування етикиPR.Правові 

чинники етики PR: ієрархія рівнів 

2 2 8 



 
Тема 4. Маніпулятивні порушення професійної 

етики PR; чорний PR 2 2  

 Усього 8 8 14 

Змістовий модуль 5.  Телебачення і радіомовлення у суспільному вітчизняному просторі 

 

Тема 1.Особливості сучасного теле- і 

радіопростору України. Державне регулювання 

діяльності ТРО 

2 2 2 

 
Тема 2. Новина – особливості і критерії відбору. 

Стандарти інформмовлення. 
2 2 6 

 Тема 3. Джерельна база новин. Пошук інформації. 2 2 6 

 
Тема 4. Маніпуляції та дезінформація на ТБ. 

Верифікація інформації. 
2 2  

 Усього 8 8 14 

Змістовий модуль 6.  Медіакритика: теорія і практика 

 

Тема 1. Якісні медіа. Кращі зразки вітчизняної 

журналістики 2 2  

 
Тема 2.   Предмет медіакритики. Становлення 

медіакритики як особливої сфери журналістики 
2 2  

 

Тема 3. Із історії розвитку медіакритики. 

Спеціалізовані видання :”Детектор 

медіа”("Телекритика"), "Медіакритика". Боротьба 

"Телекритики" за якісну журналістику 

2 2  

 

Тема 4. Професійно-етичні засади медіакритики. 

МК як регулятор правил і норм діяльності 

журналістів та інших творців медійного змісту 

2 2 8 

 
Тема 5. Професійні стандарти журналістики в 

медіакритичних аналізах „Детектор медіа” 
4 4 8 

 
Тема 6. Соціальні мережі як нове середовище 

популярної медіакритики 
2 2 8 

 

Тема 7. Функції медіакритики, їх співвідношення з 

базовими функціями журналістики. Роль МК в 

корекції соціально-шкідливих стереотипів 

(етичних, расових, релігійних, статевих). Практика 

використання інтертекстуальності в сучасних медіа 

2 2  

 

Тема 8. Проблематика медіакритичних матеріалів 

у газетах та журналах. Висвітлення проблеми 

розбудови суспільного мовлення на сайті ДМ 

2 2  

 Усього 18 18 24 

Змістовий модуль 7.  Філософія 

 
Тема 1.  Філософія як соціокультурний феномен. 

Філософія і світогляд 
2 2 4 

 Тема 2. Філософія як система знання і мислення 2 2 4 

 Тема 3. Критерії філософії, їх зміст і функції 2 2 3 

 
Тема 4. Основні етапи розвитку філософської 

думки 
2 2 4 

 
Тема 5. Філософське вчення про буття. Людина як 

предмет філософського розуміння 
2 2 3 

 Тема 6. Філософія свідомості 2 2 4 

 Тема 7. Теорія пізнання 2 2 4 

 Тема 8. Філософія і методологія 2 2 4 



 Усього 14 14 30 

 Усього за всі модулі 90 60 150 

 

Загальний обсяг 300 год., в тому числі: 

лекцій – 90 год. 

семінарів – 60 год. 

самостійної роботи – 150 год. 
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