
Анотація до курсу «Професійні стандарти журналістської діяльності» 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Професійні стандарти 

журналістської діяльності” відноситься до циклу дисциплін вільного вибору 

студентів магістратури. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

професійні та етичні стандарти діяльності журналіста. 

 

Мета вивчення курсу: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань 

та практичних навичок щодо професійних та етичних стандартів в діяльності 

сучасною журналіста. 

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів розуміти, розрізняти та 

практично застосовувати основні професійні та етичні стандарти 

журналістської професії, які відрізняють цю професію від інших 

комунікаційних професій та спеціалізацій (реклама, зв’язки з громадськістю, 

пропаганда та контрпропаганда). 

 

Структура курсу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Професійні стандарти діяльності журналіста. 

2. Етичні принципи професіональної комунікації 

 

Студент повинен знати: 

• Особливості стандарту оперативності; 

• Критерії, що визначають точність інформації; 

• Завдяки чому досягається достовірність інформування; 

• Як досягати збалансованості подачі матеріале, безсторонності та 

багатоманітності точок зору; 

• Способи виокремлення фактів від коментарів та оцінок; 

• Технології забезпечення повноти та простоти подачі інформації'; 

• Професійні прийоми забезпечення поваги до приватного життя, 

неупередженості до звинувачених, жертв, а також неповнолітніх; 

• У який спосіб захищати джерела інформації; 

• Як сучасні стандарти тлумачать незаконні методи збирання інформації, її 

придбання, дискримінацію та плагіат. 

 

Студент повинен уміти: 

• Розрізняти та практично застосовувати основні професійні та етичні 

стандарти з точки зору місця і ролі журналістики у суспільстві; 

• На практиці застосовувані основні професійні стандарти як технологічні 

прийоми професіональної комунікації; 

• Визначати які етичні стандарти найбільшою мірою відповідають 

критеріям оцінки тих чи інших дій журналіста в процесі підготовки матеріалу. 

• Поєднувати інструменти регуляції та саморегуляції журналістської 

професії у вигляді законодавства про ЗМІ та професійних/етичних стандартів 

ЗМІ, 

 

Корисні джерела: 
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