




1. Мета дисципліни – дати фахову основу для професійної роботи журналістів та
дотримання прав інших осіб при підготовці журналістських матеріалів.
Виявлення та запобігання потенційним юридичним ризикам у роботі журналістів
та захисту прав журналістів. Дати правовий базис щодо способів доступу до
публічної інформації, оцінювати проблемні питання у діяльності сучасних
медіаорганізацій, пов’язаних з недотриманням правових та етичних норм їх
функціонування, сформувати практичні навички підготовки інформаційних
запитів до розпорядників інформації; ознайомити студентів з основними
законодавчими актами, які гарантують права та встановлюють обов'язки
журналістів;  ознайомити студентів з юридичними ризиками у роботі журналістів
та навчити їх визначити ці ризики і запобігати їм; ознайомити студентів з
практичними кейсами захисту своїх прав у суді по справах про дифамацію та по
справах про захист прав журналістів.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за
наявності):
1. Володіння базовими знаннями з державного устрою та правознавства (рівень
середньої освіти).
2. Навички роботи в інтернеті.
3. Уважність у роботі з документами.

3. Анотація навчальної дисципліни.
Дисципліна «Юридичний супровід медіапроєктів» належить до циклу
обов’язкових і викладається на першому курсі магістратури «Правова
журналістика» протягом першого семестру в обсязі 4 кредитів ECTS ,
завершується дисципліна іспитом.
Дисципліна спрямована на отримання студентами основ правових знань, які
допоможуть журналістам при підготовці матеріалів не порушувати права інших
осіб, визначати питання суспільного інтересу, дотримуватись стандартів роботи
журналіста.
Дисципліна передбачає формування навичок для подальшої роботи в медіа, які
допоможуть: 1) захищати свої права на етапі збору та поширення інформації; 2)
дадуть розуміння системи балансування права на приватне життя та поширення
суспільно-значимої інформації; 3) збирати інформацію без перешкод з відкритих
джерел з використанням технічних засобів; 4) відстоювати право на захист
джерел інформації. Студенти отримають практичні навички у підготовці
інформаційних запитів на доступ до публічної інформації та отримають
розуміння щодо системи захисту права на інформацію.

4.Завдання (навчальні цілі)
Знати

• Права журналістів та обсяги їх відповідальності за поширення окремих
видів інформації; етичні та правові межі функціонування медіа;
законодавчі джерела для використання у практичній роботі.



 

 

• Права журналіста на проведення фото та відеозйомки у громадських 
місцях; необхідність отримання згоди осіб на проведення фото та 
відеозйомок; укладення угод із учасниками зйомки або інтерв’ю. 

 
• Поняття «суспільного інтересу» та можливості застосування його у 

журналістській діяльності; правові наслідки поширення інформації про 
фізичних осіб; підстави звільнення від відповідальності журналістів. 

• Підстави притягнення до відповідальності журналіста, що передбачені 
українським законодавством; відповідальності редакції медіа за поширення 
недостовірної інформації. 

Вміти 
• Аргументовано обстоювати право журналіста на проведення фото та 

відеозйомки, зокрема, у приміщеннях суб'єктів владних повноважень, 
закладах торгівлі, медичних закладах; право на отримання публічної 
інформації, інформації про діяльність та прийняті рішення/коментарів 
посадових осіб. 

• Розділяти фактичні твердження і оцінні судження; оцінювати потенційні 
ризики публікації. 

• Здійснювати пошук інформації з різних джерел, визначити розпорядника 
інформації; готувати  інформаційний запит (правильно визначити 
запитання та посилання на нормативно-правову базу). 

 
Дисципліна передбачає отримання фахових та загальних компетенцій. 
Дисципліна реалізує відповідно до ОПП загальні компетенції: 
ЗК-5. Вміння виявляти та вирішувати проблеми у процесі виготовлення й 
поширення інформаційного продукту.  
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
Дисципліна забезпечує набуття студентами таких фахових компетенцій: 
ФК 3. Здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що 
потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи недостатньої 
інформації та суперечливих вимог; виробляти ефективні рішення з 
використанням правового інструментарію, оцінювати сутність подій та процесів 
з позиції верховенства права та дотримання законодавства. 
ФК 4. Здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у галузі 
соціальних комунікацій; використовувати в практичній діяльності правові знання 
для вирішення проблем, пов’язаних  із пошуком, обробкою, аналізом, 
підготовкою та представленням інформації через канали медіа, здійснювати 
допублікаційну експертизу матеріалів. 
ФК 6. Здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах 
дослідницької та/або інноваційної роботи, оперативно реагувати на події та 
об’єктивно оцінювати та верифікувати факти, утому числі з позиції права, 
професійної етики, юридичних наслідків, застосовувати нові підходи до 
управління в медіагалузі, взаємодіяти з органами державної влади.  
 
5. Результати навчання за дисципліною:  



 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи та 
форми 

оцінюван
ня  

Відсото
к у 

підсумк
овій 

оцінці з 
дисципл

іни 

Код Результат навчання 

Знати 
1.1 Права журналістів та обсяги їх 

відповідальності за поширення окремих 
видів інформації; етичні та правові межі 
функціонування медіа; законодавчі 
джерела для використання у практичній 
роботі. 

Лекції-
дискусії, 
семінарські, 
кейси, 
самостійна 
робота  

Участь у 
дискусії, 
виконання
завдання  
семінарськ
их занять,   
аналіз 
практични
х кейсів, 
іспит 
 

10% 

1.2 
Права журналіста на проведення фото та 
відеозйомки у громадських місцях; 
необхідність отримання згоди осіб на 
проведення фото та відеозйомок; 
укладення угод із учасниками зйомки або 
інтерв’ю. 

 

Лекції-
дискусії, 
семінарські, 
самостійна 
робота, кейси,  
вебінар 

Участь у 
дискусії, 
завдання 
на 
семінарськ
их,  іспит 
аналіз 
практични
х кейсів, 
іспит 
 
 

10% 
 

1.3 Поняття «суспільного інтересу» та 
можливості застосування його у 
журналістській діяльності; правові 
наслідки поширення інформації про 
фізичних осіб; підстави звільнення від 
відповідальності журналістів. 

Лекції-
дискусії, 
семінарські, 
самостійна 
робота, кейси, 
іспит 

Участь у 
дискусії, 
завдання 
на 
семінарськ
их,  іспит 
аналіз 
практични
х кейсів 
 

10% 
 

1.4 Підстави притягнення до відповідальності 
журналіста, що передбачені українським 
законодавством; відповідальності редакції 
медіа за поширення недостовірної 
інформації. 

Гостьова 
лекція- 
дискусія, 
тренінг, 
семінарські, 
самостійна 
робота, кейси, 
іспит 

Участь у 
дискусії, 
завдання 
на 
семінарськ
их,  іспит 
аналіз 
практични
х кейсів 
 

10% 

Вміти 



 

 

2.1 Аргументовано обстоювати право 
журналіста на проведення фото та 
відеозйомки, зокрема, у приміщеннях 
суб'єктів владних повноважень, закладах 
торгівлі, медичних закладах; право на 
отримання публічної інформації, 
інформації про діяльність та прийняті 
рішення/коментарів посадових осіб. 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота  

Участь у 
дискусії, 
Виконанн
я 
письмови
х завдань 

10% 
 

2.2 Розділяти фактичні твердження і оцінні 
судження; оцінювати потенційні ризики 
публікації. 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота, кейси, 
іспит 

Виконанн
я 
письмови
х завдань,  
аналіз 
практични
х кейсів 
 

15% 

2.3 Здійснювати пошук інформації з різних 
джерел, визначити розпорядника 
інформації; готувати  інформаційний запит 
(правильно визначити запитання та 
посилання на нормативно-правову базу). 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота, 
проєктна 
робота 

Виконанн
я 
письмови
х завдань, 
підготовк
а 
інформаці
йного 
запиту, 
документі
в з 
учасникам
и 
медіавиро
бництва 

15% 

Комунікація 
3.1 Взаємодіяти з органами державної та 

судової влади для отримання інформації, 
необхідної для здійснення журналістської 
діяльності. 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії, 
Виконанн
я 
письмови
х завдань 

5% 

3.2 Вживати правові механізми задля 
запобігання перешкоджанню професійній 
діяльності журналіста; проводити 
первинну внутрішню та зовнішню 
комунікацію при виникненні ризиків. 

Самостійна 
робота, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії, 
Виконанн
я 
письмови
х завдань 

5% 

Автономність та відповідальність 
4.1 Самостійно здійснювати юридичний 

супровід та використовувати нормативно-
правові документи на усіх етапах 
підготовки та організації випуску 
медійного продукту / медіапроєктів; 
здійснювати допублікаційну експертизу. 

Самостійна 
робота 

Виконанн
я 
письмови
х завдань, 
самостійн
ої роботи, 
іспит 

10% 



 

 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
Результати навчання 
дисципліни (код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

ПРН-2. Планувати 
дослідження у галузі 
соціальних комунікацій 
на замовлення,  
ефективно 
використовувати 
методологічний 
інструментарій для 
збору, перевірки та 
систематизації 
інформації; працювати із 
відкритими джерелами 
інформацій та 
здійснювати фактчекінг, 
проводити журналістське 
розслідування. 
 

     + +    

ПРН-5. Розробляти 
«дорожну карту» 
розвʼязання виявленої 
проблеми. 

     +  + +  

ПРН-7. Планувати час на 
проведення досліджень 
чи розробку 
інноваційного проєкту, 
виконувати завдання в 
складі фахових груп. 
 

      +   + 

ПРН-8.  Показувати 
проблемні питання у 
діяльності сучасних 
медіаорганізацій, 
пов’язаних з 
недотриманням правових 
та етичних норм їх 
функціонування, із 
урахуванням трендів 

+     +  +   



 

 

права. Оцінювати 
правові наслідки 
управлінських рішень 
щодо правомірності 
використання 
інформаційних ресурсів, 
ризиків судових позовів, 
оцінки відповідальності 
за поширення 
інформації. 
ПРН-11. Оцінювати 
проблемні питання 
професійної діяльності, 
застосовуючи знання з 
різних предметних 
галузей, у тому числі 
знання з основ правової 
журналістики, 
партисипативних 
моделей та SMM, 
підготовки різних 
цифрових форматів, 
журналістських 
розслідувань; запобігати 
потенційним юридичним 
та етичним ризикам у 
роботі журналістів та 
сприяти дотриманню 
прав журналістів. 

 + + + +      

ПРН-12. Здійснювати 
пошук необхідних знань 
для планування наукової 
роботи, використовувати 
у роботі різні джерела 
інформації, готувати 
інформаційні запити до 
розпорядників 
інформації, 
співпрацювати з 
правоохоронними 
органами та 
інституціями судової 
системи, 
представниками 
міжнародних 

      + + +  



професійних організацій, 
що займаються 
журналістськими 
розслідуваннями та 
захистом прав 
журналістів, взаємодіяти 
з аудиторією. 
Застосовувати 
нормативні документи 
при розробці положень з 
організаційно-
економічної роботи 
медійної організації, 
укладати договори із 
учасниками масово-
комунікаційного 
процесу. 

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема: оцінювання теоретичної 
підготовки – результати навчання (знання 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), що становить 40% 
від загальної оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати 
навчання (вміння 2.1, 2.2, 2.3), що становить 40% від загальної оцінки; 
комунікація (3.1, 3.2), (автономність та відповідальність 4.1), що становить 
20% загальної оцінки. 

Семестрове оцінювання: 
У межах дисципліни пропонуються такі типи завдань: виконання письмових 
завдань, підготовка інформаційного запиту, документів з учасниками 
медіавиробництва, розгляд практичних кейсів, участь у дискусійному 
обговоренні тем. За семестр студент максимально може набрати 100 балів (60 
балів за семінарські заняття і самостійну роботу, 40 балів за іспит. Критично-
розрахунковий мінімум за роботу в семестрі – 36 балів. Підсумковий контроль – 
іспит.  

Завдання Мінім. к-сть балів Макс. к-сть балів 



 

 

Участь у дискусіях на лекційних 
заняттях 

ПРН8,11 

1 х7=7 балів 2х7=14 балів 

Завдання до семінарських занять.   

Аналіз практичних кейсів  

ПРН2,10,11 

7х3=21 балів 11х3=33 балів 

Завдання до семінарського заняття. 
Підготовка інформаційного запиту та  
договорів з учасниками медіаринку.  

ПРН12 

6 балів 10 балів 

Самостійна робота 

ПРН2,5,7 

2 бали 3 бали 

Іспит 24 балів 40 балів 

Усього 60 балів 100 балів 

  
Самостійна робота: Під час кожного лекційного заняття викладач пропонує 
обсяг матеріалу для самостійного опрацювання. Оцінювання самостійної роботи 
студентів відбувається через виконання завдань передбачених в межах 
дисципліни. 
Завдання. Опрацювати електронні дидактичні матеріали та вебінари в межах 
курсу. Підготувати алгоритм мінімізації юридичних ризиків для власного 
медіапроєкту / матеріалу.  
2 бали – алгоритм має несуттєві огріхи, недостатню аргументацію.  
3 бали –  алгоритм складений вірно, з належною аргументацією.  
 
Критерії оцінювання: 
Участь у дискусії: 1/2 бали (ступінь активності) за лекційне заняття  
Всього мін/макс. 7/14 балів 
Завдання:  Аналіз практичного кейсу (3 шт) 7/11 балів 
Проаналізуйте журналістські матеріали, дайте відповідь: 



Чи було допущено журналістами порушення правил публікації окремих типів 
інформації? 
Чи було порушено право на приватність? 
Чи можна застосувати у наведеному прикладі обмеження щодо доступу до 
публічної інформації ? 
Порівняйте результати з кейсом справи під час заняття. 
7 балів – надані вірні але неповні відповіді або частково невірні 
11 балів – надані всі вірні та повні відповіді. 
Завдання:  Підготовка інформаційного запиту та  договорів з учасниками 
медіаринку (учаниками зйомки, інтерв’ю). 6/10 балів 
6 балів – надані документи укладені без помилок / (з помилками), з 
використанням не належних нормативно-правових документів.  
10 балів – надані документи укладені без помилок, з використанням належних 
нормативно-правових документів.  

Підсумкове оцінювання: 

Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальної дисципліни 
здійснюється письмово, за білетами підсумкового контролю, які пропонуються 
студенту. Іспит є комбінованим та складається з письмової відповіді на питання, 
яке міститься в білетах підсумкового контролю (1 питання), та виконання 
завдання. Бали за іспит розподіляються пропорційно – (до 20 балів макс.) 
оцінюється письмова відповідь на запитання та (до 20 балів макс.) оцінюється 
виконання студентом завдання. Максимальна кількість балів з іспиту 
(підсумкового контролю студентів) становить 40 балів. 

Оцінювання компетентності студента під час підсумкового контролю 
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. 
Письмове завдання передбачає відповідь на теоретичне питання та виконання 
завдання. Теоретичне питання оцінюється від 8 до 20 балів. 

Критерії оцінювання: 

Відсутність відповіді не оцінюється взагалі. 

8 балів ставиться, якщо надана вірна відповідь на питання,  але аргументація не 
належна. 

12 балів ставиться за відповідь, в якій є належна аргументація, відповідь у цілому 
вірна, але допущено декілька суттєвих помилок, не використано законодавчої 
бази для аргументації. 

16 балів ставиться за повну вірну відповідь, що утім має нелогічну аргументацію, 
законодавча база для відповіді використана недостатньо. 

20 балів ставиться за правильну і повну відповідь, з належною логічною 
аргументацією, підкріпленою чинною законодавчою базою. 



Виконання письмового завдання (аналізу та оцінки ризиків у журналістському 
матеріалі / допублікаційна експертиза ) оцінюється від 2 до 20 балів та враховує: 
аналіз характеру правовідносин (2 бали макс.), правильність тлумачення та 
застосування законодавства (5 балів макс.), вміння надати правову оцінку 
ситуації та обґрунтувати свою відповідь (3 бали макс.), розуміння стандартів 
роботи журналіста та вміння визначити порушення (3 бали макс.), логічність 
обґрунтування та вміння викласти текст (2 бали макс.), розуміння побудови 
алгоритму для захисту свої прав (до 5 балів). 

Етичні правила щодо виконання робіт 
Студенти повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності та поваги 
до авторських прав відповідно до Етичного кодексу університетської спільноти 
КНУ імені Тараса Шевченка. (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-
code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf) 
Під час виконання завдань необхідно обов’язково зазначати використані 
джерела. Роботи, які містять ознаки недобросовісного цитування (без зазначення 
автора та джерела інформації) та інші ознаки академічної недоброчесності 
оцінюються в «0» балів та мають бути відправлені повторно.  

Умовами допуску студента до іспиту є: 
- відсутність заборгованостей (за семінарськими та завданнями для
самостійної роботи);
- зарахування індивідуального завдання (якщо заплановано відповідно до
індивідуального графіку);
- рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів, критично-
розрахунковий мінімум – 24 бали.

Якщо студент не набирає зазначеної кількості балів, до іспиту не допускається. 

 Відпрацювання: У разі якщо студент вчасно не виконав завдання до 
семінарського заняття, він може це зробити впродовж семестру, однак 
оцінювання цих робіт становитиме 60% від визначених за шкалою критеріїв.  

Перескладання: 
У разі недопуску, студент повинен надати всі заплановані в дисципліні завдання 
для перескладання, а також виконати передбачені іспитом завдання під час 
призначеного перескладання.  

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною 
системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модуль та оцінки за 
іспит за такою формулою (див. табл. 1). 



Таблиця 1 

Розподіл балів 

Змістовий модуль 1 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

7.2 Організація оцінювання 
Усі робочі матеріали та завдання, необхідні для засвоєння навчального курсу, 
завантажуються у Гугл-клас. Студенти мають завантажити виконані роботи у 
терміни, зазначені для кожного завдання. Результати оцінених робіт студент 
отримує на свій аккаунт. 
Роботи протягом семестру подаються відповідно до графіку їх виконання не 
пізніше встановлених дат. Оцінка виконаних робіт враховує параметри 
дотримання графіку подання робіт, повноту виконання роботи та її  відповідність 
заявленим критеріям,  використання різних джерел, грамотність та мовну 
акуратність роботи.  

Якщо студент з поважної причини не виконав завдання, то він має право його 
відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення заняття. 
Студент з індивідуальним графіком навчання виконує обов’язкові завдання, 
зазначені в Гугл класі відповідно до тем занять.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59
Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

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

№ Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. 



1 Права та обов'язки журналістів різних видів 
ЗМІ. 2 2 5 

2 Проведення фото та відеозйомки 
журналістами.  2 2 10 

3 
Юридичні ризики в роботі редакції та 
журналістів. 2 2 5 

4 Цивільно-правова відповідальність журналістів 
та редакцій. 2 2 10 

5 

Розрізнення фактичних тверджень та оцінних 
суджень та значення їх для побудови 
журналістських матеріалів. Спростування та 
відповідь.  

4 5 

6 
Звільнення від відповідальності журналістів та 
редакцій за публікацію недостовірної 
інформації та порушення прав осіб. 

2 2 10 

7 Кримінальна відповідальність журналістів. 
Запрошений гість Оксана Максименюк 2 2 10 

8 

Відповідальність за перешкоджання роботі 
журналістів. Алгоритм дій журналіста у 
випадку перешкоджання.  
Запрошений гість  Віра Крат 

2 2 5 

9 Доступ до публічної інформації. Інформаційні 
запити 4 10 

10 
Юридична допублікаціна експертиза 
журналістських матеріалів та оцінка ризиків 
публікацій. 

2 10 

ВСЬОГО 14 24 80 

Загальний обсяг - 120 год., в тому числі (вибрати необхідне): 
Лекцій – 14 год. 
Семінари – 24  год. 
Консультація - 2 год. 
Самостійна робота - 80 год. 

9. Рекомендовані джерела:
Основні: 

1. Людмила Панкратова. Допублікаційна юридична експертиза. Мінімізація ризиків. 2022
р. Електронні дидактичні матеріали. 34 сл. https://www.slideshare.net/Kateryna65/pptx-
255706503.

2. Правила фото-, відеозйомки для журналістів. Презентація. 2018. Електронні дидактичні
матеріали. 35 сл. Режим доступу: https://www.slideshare.net/Kateryna65/ppt-255789994.

3. Пам’ятка «Основи правової безпеки для журналістів». 2018 р. Режим доступу:
https://irrp.org.ua/osnovy-pravovoyi-bezpeky-dlya-zhurnalistiv-pam-yatka-vid-lyudmyly-
pankratovoyi/.

https://www.slideshare.net/Kateryna65/pptx-255706503
https://www.slideshare.net/Kateryna65/pptx-255706503
https://irrp.org.ua/osnovy-pravovoyi-bezpeky-dlya-zhurnalistiv-pam-yatka-vid-lyudmyly-pankratovoyi/
https://irrp.org.ua/osnovy-pravovoyi-bezpeky-dlya-zhurnalistiv-pam-yatka-vid-lyudmyly-pankratovoyi/


4. Л. Опришко, Л. Панкратова. Основи судової журналістики. 2016. Режим доступу:
https://newjustice.org.ua/wp-
content/uploads/2018/05/Courts_and_media_journalists_manual_2016_Ukr1.pdf

5. Журналістська діяльність в умовах конфлікту. 2017. Режим доступу:
https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/

Додаткові: 

6. Панкратова Л. Посібник для журналістів «Журналістська діяльність в умовах конфлікту»,
2017 р. – Режим доступу: https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/.
7. Аналіз та рекомендації щодо інформаційного наповнення веб-сайтів судової влади  (за
сприяння проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». – 2016
р. – Режим доступу:  https://irrp.org.ua/rejtyng-informatsijnoyi-vidkrytosti-veb-sajtiv-sudiv/
8.Рекомендації розпорядникам щодо оприлюднення інформації на веб-сайтах, 2016 р. – режим
доступу: https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/rekomendacii-rozporyadnykam-shodo-
oprylyudnenya-publichnoi-informacii.pdf.

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Courts_and_media_journalists_manual_2016_Ukr1.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Courts_and_media_journalists_manual_2016_Ukr1.pdf
https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/
https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/
https://irrp.org.ua/rejtyng-informatsijnoyi-vidkrytosti-veb-sajtiv-sudiv/
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/rekomendacii-rozporyadnykam-shodo-oprylyudnenya-publichnoi-informacii.pdf
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/rekomendacii-rozporyadnykam-shodo-oprylyudnenya-publichnoi-informacii.pdf
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	ФК 6. Здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах дослідницької та/або інноваційної роботи, оперативно реагувати на події та об’єктивно оцінювати та верифікувати факти, утому числі з позиції права, професійної етики, юридичних насл...
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема: оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), що становить 40% від загальної оцінки й оцінювання п...
	Семестрове оцінювання:
	У межах дисципліни пропонуються такі типи завдань: виконання письмових завдань, підготовка інформаційного запиту, документів з учасниками медіавиробництва, розгляд практичних кейсів, участь у дискусійному обговоренні тем. За семестр студент максимальн...
	Самостійна робота: Під час кожного лекційного заняття викладач пропонує обсяг матеріалу для самостійного опрацювання. Оцінювання самостійної роботи студентів відбувається через виконання завдань передбачених в межах дисципліни.
	Завдання. Опрацювати електронні дидактичні матеріали та вебінари в межах курсу. Підготувати алгоритм мінімізації юридичних ризиків для власного медіапроєкту / матеріалу.
	2 бали – алгоритм має несуттєві огріхи, недостатню аргументацію.
	3 бали –  алгоритм складений вірно, з належною аргументацією.
	Критерії оцінювання:
	Участь у дискусії: 1/2 бали (ступінь активності) за лекційне заняття
	Всього мін/макс. 7/14 балів
	Завдання:  Аналіз практичного кейсу (3 шт) 7/11 балів
	Проаналізуйте журналістські матеріали, дайте відповідь:
	Чи було допущено журналістами порушення правил публікації окремих типів інформації?
	Чи було порушено право на приватність?
	Чи можна застосувати у наведеному прикладі обмеження щодо доступу до публічної інформації ?
	Порівняйте результати з кейсом справи під час заняття.
	7 балів – надані вірні але неповні відповіді або частково невірні
	11 балів – надані всі вірні та повні відповіді.
	Завдання:  Підготовка інформаційного запиту та  договорів з учасниками медіаринку (учаниками зйомки, інтерв’ю) . 6/10 балів
	6 балів – надані документи укладені без помилок / (з помилками), з використанням не належних нормативно-правових документів.
	10 балів – надані документи укладені без помилок, з використанням належних нормативно-правових документів.
	Підсумкове оцінювання:
	Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальної дисципліни здійснюється письмово, за білетами підсумкового контролю, які пропонуються студенту. Іспит є комбінованим та складається з письмової відповіді на питання, яке міститься в білетах...
	Оцінювання компетентності студента під час підсумкового контролю здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Письмове завдання передбачає відповідь на теоретичне питання та виконання завдання. Теоретичне питання оцінюєт...
	Критерії оцінювання:
	Відсутність відповіді не оцінюється взагалі.
	8 балів ставиться, якщо надана вірна відповідь на питання,  але аргументація не належна.
	12 балів ставиться за відповідь, в якій є належна аргументація, відповідь у цілому вірна, але допущено декілька суттєвих помилок, не використано законодавчої бази для аргументації.
	16 балів ставиться за повну вірну відповідь, що утім має нелогічну аргументацію, законодавча база для відповіді використана недостатньо.
	20 балів ставиться за правильну і повну відповідь, з належною логічною аргументацією, підкріпленою чинною законодавчою базою.
	Виконання письмового завдання (аналізу та оцінки ризиків у журналістському матеріалі / допублікаційна експертиза ) оцінюється від 2 до 20 балів та враховує: аналіз характеру правовідносин (2 бали макс.), правильність тлумачення та застосування законод...
	Етичні правила щодо виконання робіт
	Студенти повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності та поваги до авторських прав відповідно до Етичного кодексу університетської спільноти КНУ імені Тараса Шевченка. (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-t...
	Під час виконання завдань необхідно обов’язково зазначати використані джерела. Роботи, які містять ознаки недобросовісного цитування (без зазначення автора та джерела інформації) та інші ознаки академічної недоброчесності оцінюються в «0» балів та маю...
	Умовами допуску студента до іспиту є:
	- відсутність заборгованостей (за семінарськими та завданнями для самостійної роботи);
	- зарахування індивідуального завдання (якщо заплановано відповідно до індивідуального графіку);
	- рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів, критично-розрахунковий мінімум – 24 бали.
	Якщо студент не набирає зазначеної кількості балів, до іспиту не допускається.
	Відпрацювання: У разі якщо студент вчасно не виконав завдання до семінарського заняття, він може це зробити впродовж семестру, однак оцінювання цих робіт становитиме 60% від визначених за шкалою критеріїв.
	Відпрацювання: У разі якщо студент вчасно не виконав завдання до семінарського заняття, він може це зробити впродовж семестру, однак оцінювання цих робіт становитиме 60% від визначених за шкалою критеріїв.
	Перескладання:
	У разі недопуску, студент повинен надати всі заплановані в дисципліні завдання для перескладання, а також виконати передбачені іспитом завдання під час призначеного перескладання.
	За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модуль та оцінки за іспит за такою формулою (див. табл. 1).
	Таблиця 1
	Розподіл балів
	7.2 Організація оцінювання
	Усі робочі матеріали та завдання, необхідні для засвоєння навчального курсу, завантажуються у Гугл-клас. Студенти мають завантажити виконані роботи у терміни, зазначені для кожного завдання. Результати оцінених робіт студент отримує на свій аккаунт.
	Роботи протягом семестру подаються відповідно до графіку їх виконання не пізніше встановлених дат. Оцінка виконаних робіт враховує параметри дотримання графіку подання робіт, повноту виконання роботи та її  відповідність заявленим критеріям,  використ...
	Якщо студент з поважної причини не виконав завдання, то він має право його відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення заняття.
	Студент з індивідуальним графіком навчання виконує обов’язкові завдання, зазначені в Гугл класі відповідно до тем занять.
	7.3 Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни.  Тематичний  план  лекцій, семінарських занять і самостійної роботи
	Загальний обсяг - 120 год., в тому числі (вибрати необхідне):
	Лекцій – 14 год.
	Семінари – 24  год.
	Консультація - 2 год.
	Самостійна робота - 80 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основні:
	Додаткові:
	6. Панкратова Л. Посібник для журналістів «Журналістська діяльність в умовах конфлікту», 2017 р. – Режим доступу: https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/.
	7. Аналіз та рекомендації щодо інформаційного наповнення веб-сайтів судової влади  (за сприяння проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». – 2016 р. – Режим доступу:  https://irrp.org.ua/rejtyng-informatsijnoyi-vidkrytosti...
	8.Рекомендації розпорядникам щодо оприлюднення інформації на веб-сайтах, 2016 р. – режим доступу: https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/rekomendacii-rozporyadnykam-shodo-oprylyudnenya-publichnoi-informacii.pdf.


