
 
 
 



 
 

 



 
 
 

1. Мета навчальної дисципліни:  

Дисципліна забезпечує набуття студентами комплексу компетентностей, 
необхідних для опанування студентами теоретичних та практичних засад 
виробництва аналітичних на художньо-публіцистичних продуктів для медіа 
різних типів з наукової тематики (онлайн, друкованих, аудіовізуальних). 
. 
2.Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

(за наявності): 
1. знання фундаментальних основ журналістської діяльності; 
2. теоретичні знання і практичні навички виготовлення новинного контенту 

і продукту; 
3. володіння основами медіаграмотності і критичного мислення; 
4. вміння працювати у команді. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни.  
Під час навчання студенти опановують специфіку виробництва медійних 

матеріалів наукової тематики для різних типів платформ. Ця дисципліна 
розширює інтелектуальні горизонти, формує здатність аналізувати великі 
обсяги інформації і презентувати результати досліджень відповідно до типу 
медіа, працювати в команді, бути відповідальним за кінцевий продукт.  

Дисципліна включає знання специфіки журналістської аналітики, 
художньої публіцистики, різноманітності їх жанрових форм, володіння 
навичками роботи із різними джерелами інформації, з відкритими базами 
даних, з експертним середовищем і навички виробництва 
конкурентноспроможного і суспільнокорисного кінцевого продукту науково-
популярного типу.   

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни:  
1. надати знання про сучасні концепції природознавства, з 

особливостями дисциплінарних картин світу, із закономірностями 
становлення та розвитку наукової картини світу; 

2.  дати основу для формування у студентів сучасного наукового 
світогляду; 

3. навчити верифікувати відео, аудіо, мультимедійний і текстовий 
контент; 

4. навчити створювати аналітичний і художньо-публіцистичні продукти 
наукової тематики відповідно до жанрів і каналів поширення; 

5. відпрацювати вміння співпрацювати в команді відповідного типу 
медіа. 



Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних і спеціальних 
компетентностей: 

*ЗК11 Здатність спілкуватися державною мовою 
 

СК08(ЖСК). Здатність формувати інформаційний контент у сфері 
економіки, права, культури та мистецтва, соціальних питань, міжнародних 
відносин та інших видів діяльності. 

*СК09(ЖСК). Здатність створювати медіапродукт у сфері відображення 
економічних, правових, політичних питань, питань культури та мистецтва, 
соціальних питань, питань міжнародних відносин та інших видів діяльності. 

(* - можлива, супровідна відповідність компонента компетентності) 
 

 
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 
оцінюван

ня та 
порогови

й 
критерій 
оцінюван

ня 

Відсоток 
у 

підсумк
овій 

оцінці з 
дисципл

іни 
Код Результат навчання 

Знати 
1.1 Знати основні етапи розвитку 

науки та відповідні історичні 
наукові картини світу; основні 
напрямки сучасної наукової 
революції;  світоглядні наслідки 
сучасних фізичних, 
космологічних, біологічних 
концепцій. 

лекції, 
консульта
ції 
самостійн
а робота 

 
Модульна 
контроль
на робота, 
іспит 
 

15% 

1.2 Знати специфіку каналів 
поширення аналітичних і 
художньо-публіцистичних 
медіапродуктів.  

практичні, 
самостійн
а робота 

завдання 
на 
практични
х,  іспит 
(на вибір 
викладача
) 
 

15% 
 

Вміти 
2.1 Вміти визначати актуальні 

теми; працювати з 
першоджерелами; верифікувати 
знайдену інформацію; 
встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки між подіями, 

практичні, 
самостійн
а робота 
 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 
 
 

15% 
 



визначати значимість 
події/явища/ситуації; шукати 
експертів і інтерв’ювати їх.  
 

2.2 Вміти розрізняти наукові, 
ненаукові та позанаукові образи 
світу; користуватися сучасною 
науковою та філософською 
термінологією щодо загального 
опису природного світу; 
використовувати 
загальнотеоретичні та 
методологічні принципи  у 
професійній діяльності. 

Консульта
ції , 
самостійн
а робота 

Поточні 
контроль
ні роботи 
(тести) 

15% 

2.3 Вміти організовувати роботу 
редакції відповідного типу 
медіа. 

Практичне 
заняття 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 

10% 

2.4 Вміти враховувати інтереси 
цільової аудиторії, 
підтримувати контакт з 
аудиторією після оприлюднення 
медіапродукту. 

Практичне 
заняття 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 

10% 

Комунікація 
3.1 Вміти працювати в команді, 

аргументовано відстоювати 
свою точку зору. 

Практичне 
заняття 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 

5% 

3.2 Вміти аналізувати та оцінювати 
свій чи чужий продукт. 

Самостійн
а робота 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 

5% 

Автономність та відповідальність 
4.1 Комплексне бачення діяльності 

редакції проєкту. 
Практична 
робота 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 

5% 

4.2 Відповідальність за 
налагодження зворотного 
зв’язку з аудиторією. 

Практична
, 
самостійн
а робота 

Виконанн
я 
практичн
их 
завдань 

5% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

 
Результати навчання 
дисципліни (код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.
1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 

*ПР21(ЖСК) Створювати 
грамотний медіапродукт на 
задану тему, визначеного 
жанру, з урахуванням каналу 
поширення чи платформи 
оприлюднення у сфері 
відображення економічних, 
правових, політичних питань, 
питань культури та 
мистецтва, соціальних 
питань, питань міжнародних 
відносин та інших видів 
діяльності. 

+ + + + + + + + + + 

*ПР11. Вільно спілкуватися з 
професійних питань, 
включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, 
українською мовою. 

  +  + + + +  + 

ПР20(ЖСК). Генерувати 
інформаційний контент за 
заданою темою з 
використанням доступних, а 
також обовʼязкових джерел 
інформації у сфері 
відображення економіки, 
права, політики, культури та 
мистецтва, соціальних 
питань, міжнародних 
відносин та інших видів 
діяльності. 

  +  + + +    

 
7. Схема формування оцінки. 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає 
дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 
підготовки – результати навчання (знання 1.1, 1.2), що складає 30% від 
загальної оцінки, та оцінювання практичної підготовки – результати навчання 
(вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1, 3.2); (автономність та відповідальність 4.1-
4.2), що складає 70% загальної оцінки.  



Схема формування оцінки в 5 семестрі.  
У п’ятому семестрі (4 кредити) дисципліна  «Медіавиробництво з 

журналістики та соціальної комунікації: контент за вибором» читається 
викладачами кафедри преси та кафедри мультимедійних технологій та 
медіадизайну. Структурно складається з двох змістових модулів: 1) 
«Створення контенту для різних категорій медіа споживачів»; 2) «Візуалізація 
аналітичного контенту». Підсумковий модульний контроль – іспит. За 
підсумками семестру студент може набрати максимально 100 балів. 

1 модуль 
Практичні роботи та завдання до самостійної роботи – 15/8 
Модульна робота (текст аналітика) – 15/10 
 
2 модуль 
Практичні роботи та завдання до самостійної роботи – 15/8 
Модульна робота (візуалізація) – 15/10 
 
Підсумкові бали: 1 модуль плюс 2 модуль дорівнює 60 балів, тобто 

30+30=60.   
 

Схема формування оцінки в 6 семестрі.  
У шостому семестрі дисципліна  читається викладачами кафедри 

телебачення і радіомовлення та кафедри молекулярної фізики фізичного 
факультету. Структурно складається з двох змістових модулів: 3) 
«Аудіовізуальний медіаконтент на наукову тематику»; 4) «Науковий образ 
світу». Підсумковий модульний контроль – іспит. За підсумками семестру 
студент може набрати максимально 100 балів. 

3 модуль 
Практичні роботи та завдання до самостійної роботи – 15/8 
Модульна робота (телерадіо аналітика) – 15/10 
4 модуль 
Поточні контрольні роботи – 15/9 
Модульна робота (письмова робота) – 15/9 
 
Підсумкові бали: 1 модуль плюс 2 модуль дорівнює 60 балів, тобто 

30+30=60.   
 
Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані 
здобувачем у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. 
Загальна оцінка під час навчального періоду складаються із балів, отриманих 
за виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи. Всі ці 
види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі - 60 балів; 
- в мінімальному вимірі - 36 балів. 



Упродовж кожного семестру студент має виготовити один продукт різних 
жанрів аналітичної та художньо-публіцистичної груп та виконати визначену 
роль у команді зі створення єдиного групового медіапроєкту.  

 
Семестрове оцінювання у 5-му семестрі. 
 
1. Практичні роботи та завдання до самостійної роботи (10 робіт в обох 

модулях): РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1, РН 3.2, РН 4.1, РН 4.2 –  3/1,6 бала за кожну 
(в сумі 30 балів максимально). 

2. Модульна робота з Тем 1.1 і 1.2 (текст аналітика або публіцистика): РН 
2.1, РН 2.2 –15/10 балів. 

3. Модульна робота з Тем 2.1 і 2.2 (візуалізація): РН 2.1, РН 2.2 –15/10 балів. 
Змістовий модуль 1. Створення контенту для різних категорій медіа 

споживачів 
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 
навчання 

  Max – 30 балів 
Практичні роботи та завдання до самостійної роботи 5х1,6=8   5х3=15 
Модульна робота (текст аналітика або 
публіцистика) 

10 15 

Загальні бали за період навчання 18 30 
 
 
Змістовий модуль 2.  Візуалізація аналітичного контенту 
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 
навчання 

  Max – 30 балів 
Практичні роботи та завдання до самостійної роботи 5х1,6=8   5х3=15 
Модульна робота (візуалізація) 
   

10 15 

Загальні бали за період навчання 18 30 
 

 
     Підсумкове оцінювання::  

- у 5-му семестрі іспит (РН 1.1, РН 1.2, РН 2.3, РН 2.4) являє собою захист 
групового медіапроєкту. Група працювала упродовж семестру як редакція над 
створенням єдиного журналу (газети). Захист включає обгрунтування 
концепції видання, його назви, цільової аудиторії, вибору тем, рубрик і 
візуальних рішень. Максимальна кількість балів за іспит – 40.  
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не 
може бути меншою 24 балів. 

Розрахунок для 5-го семестру: 
 
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Іспит  Підсумкова 
оцінка 



 18 18 24 60 
Максимум  30 30 40 100 

 
Семестрове оцінювання у 6-му семестрі: 
1. Практичні роботи та завдання до самостійної роботи у модулі 3: РН 2.1, 

РН 2.2, РН 3.1, РН 3.2, РН 4.1, РН 4.2 –  3/1,6 бала за кожну з 5 робіт. 
2. Модульна робота з Тем 1.1 і 1.2 (телерадіо аналітика): РН 2.1, РН 2.2 –

15/10 балів 
3. Поточні контрольні роботи (тести) у модулі 4: РН 2.1, РН 2.2 – 5 /3 бали 

за кожну з трьох. 

4. Модульна письмова робота з тем 2.1-2.4 у модулі 4 – 15/9 
 

Змістовий модуль 3. Аудіовізуальний медіаконтент на наукову тематику 
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 
навчання 

  Max – 30 балів 
Практичні роботи та завдання до самостійної роботи 5х1,6=8    3х5=15 
Модульна робота (телерадіо аналітика) 
   

10 15 

Загальні бали за період навчання 18 30 
 
 
Змістовий модуль 4.  Науковий образ світу 
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період 
навчання 

  Max – 30 балів 
Поточні контрольні роботи  3х3=9   3х5=15 
Модульна письмова робота  
   

9 15 

Загальні бали за період навчання 18 30 
 
 
     Підсумкове оцінювання::  

- у 6-му семестрі іспит (РН 1.1, РН 1.2, РН 2.3, РН 2.4) - це захист 
групового медіапроєкту. Група працювала упродовж семестру як редакція над 
створенням єдиного аудіовізуального продукту науково-популярного типу 
(телепрограма, подкасти, телеграм-канал). Захист включає обгрунтування 
концепції продукту, його назви, цільової аудиторії, вибору тем, рубрик і 
візуальних рішень. Максимальна кількість балів за іспит – 40.  
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не 
може бути меншою 24 балів. 

-  
Розрахунок для 6-го семестру: 



 
 Змістовий 

модуль 3 
Змістовий 
модуль 4 

Іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум  18 18 24 60 
Максимум  30 30 40 100 

 
Умовами допуску до іспиту є успішне проходження семестрового 

оцінювання, тобто виконання практичних завдань та модульних робіт. 
Рекомендований мінімум за семестрове оцінювання – 36 балів, критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів.  

Студент/студентка до іспиту не допускається, якщо під час семестру 
набрав/набрала менше ніж 20 балів. В такому разі у призначений  викладачем 
термін (але не пізніше, ніж тиждень до іспиту) студент має скласти один 
медіапродукт, виготовлений за всіма вимогами. 

7.2. Організація оцінювання 
Змістовий модуль 1. Створення контенту для різних категорій медіа 

споживачів 
Після завершення змістового модулю проводиться модульна робота  на 

практичному занятті у вигляді захисту аналітичного тексту – максимально 15 
балів. 

Орієнтовні критерії оцінювання Модульної роботи №1 (текст аналітика).  
- Точність (джерела інформації, експертна база) - 4 
- Повнота інформації (глибина аналізу) - 5 
- Структура тексту, композиція - 1 
- Стиль викладу - 1 
- Грамотність - 2 
- Обсяг матеріалу - 1 
- Відповідність жанру - 1 

Вагу кожного критерію викладач може змінити, але загальний максимум 
при цьому зберігається.  

Змістовий модуль 2. Візуалізація аналітичного контенту 
Після завершення змістового модулю проводиться модульна робота  на 

практичному занятті у вигляді захисту візуалізованого проєкту – максимально 
15 балів. 

Орієнтовні критерії оцінювання Модульної роботи №2 (візуалізація).  
- ілюстративний матеріал - 3 
- кольористика - 3 
- шрифти - 2 
- структура і рубрикація - 3 
- єдність стилю - 2 
- обсяг матеріалу - 1 
- відповідність жанру - 1 



Вагу кожного критерію викладач може змінити, але загальний максимум 
при цьому зберігається.  

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи за 5-й семестр. 
Екзаменаційна робота складається з 2-х частин: виготовлення групового 
продукту(журналу) та його захист (обгрунтування) на екзамені.  
Критерії оцінювання продукту, всього 30 балів: 
1. Назва видання (креативність, лаконічність, до 5 слів) – 5 балів 
2. Структура видання - 5 балів 
3. Актуальність тем – 5 балів 
4. Аналітичність, повнота і логічність побудови матеріалів – 10 балів 
3. Грамотність, стилістична єдність тексту – 5 балів 
 
Захист роботи на екзамені – обгрунтування ролі кожного в команді, вибору 
тем і рубрик, цінності/цікавості/важливості матеріалу для аудиторії – 10 
балів. 
 

Змістовий модуль 3. Аудіовізуальний медіаконтент на наукову тематику 
Орієнтовні критерії оцінювання Модульної роботи (телерадіо аналітика). 

Максимально 15 балів. 
 

- Оригінальність відео/аудіо 4 
- Монтаж 2 
- Точність (джерела інформації) - 2 
- Повнота інформації (експертна база, глибина аналізу) - 4 
- Логічність побудови - 1 
- Грамотність - 1 
- хронометраж- 1 

Вагу кожного критерію викладач може змінити, але загальний максимум 
при цьому зберігається.  

Змістовий модуль 4. Науковий образ світу 
Орієнтовні критерії оцінювання Модульної письмової роботи. 

Максимально 15 балів. 
- Повнота відповіді - 5 
- Аргументованість і робота з першоджерелами – 5  
- Приклади і логічність доведення думки, володіння науковою 

термінологією – 5. 
Вагу кожного критерію викладач може змінити, але загальний максимум 
при цьому зберігається.  



 
Критерії оцінювання екзаменаційної роботи за 6-й семестр. 
Екзаменаційна робота складається з 2-х частин: виготовлення групового 
ефірного продукту науково-популярного типу та його захист 
(обгрунтування) на екзамені.  
Критерії оцінювання продукту, всього 30 балів: 
Назва продукту - 2 
Актуальність теми - 3 
Змістове наповнення  - 12 
Дизайн і візуальне оформлення продукту - 8 
Грамотність, стиль тексту – 5  

Вагу кожного критерію викладач може змінити, але загальний максимум при 
цьому зберігається.  
Захист роботи на екзамені – обгрунтування ролі кожного в команді,  вибору 
теми, цінності/цікавості/важливості продукту для аудиторії, результати 
поширення продукту – 10 балів. 

 
Усі робочі матеріали та завдання, необхідні для засвоєння навчальної 

дисципліни, завантажуються у Гугл-клас. Студенти мають завантажити 
виконані роботи у терміни, зазначені для кожного завдання. На перевірку 
роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Результати оцінених робіт 
студент отримує на свій акаунт. 

Якщо студент з поважної причини пропустив практичне, то він має право 
його відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення 
практичного. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре/ Good 75-89 

Задовільно/ Satisfactory 60-74 
Незадовільно/ Fail 0-59 

  
8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, 

практичних занять і самостійної роботи  
 

 Назва теми Лекції Прак-
тичні 

Само
с-
тійні 

Модуль 1. Створення контенту для різних категорій медіа споживачів 
1.1 Методи вивчення цільової аудиторії. 

Структура медіааудиторії та її сегментація. 
0 6 10 



1.2 Практика підготовки навчальних публікацій 
аналітичних жанрів. 

0 20 30 

Модуль 2. Візуалізація аналітичного контенту 
2.1 Засоби візуалізації текстових форматів. 0 6 12 
2.2  Практика візуалізації аналітичного контенту. 0 18 18 

 Загалом за 5-й семестр 0 50 70 
 
 

 Назва теми Лекції Прак-
тичні 

Само
с-
тійні 

Модуль 3. Аудіовізуальний медіаконтент на наукову тематику 
1.1 Науковий контент в теле- та радіоефірі. 

Особливості створення і поширення 
0 6 10 

1.2 Практика створення аудіо і відеопродуктів 
наукової тематики. 

0 30 30 

Модуль 4. Науковий образ світу 
2.1 Наукова картина світу як предмет дослідження. 

Історичні типи картин світу. 
6 0 12 

2.2  Мегасвіт і макросвіт. 10 0 20 

2.3 Становлення сучасної картини світу.  
Мікросвіт. 

10 0 20 

2.4 Світоглядні наслідки розвитку новітніх 
технологій   

4 0 8 

 Загалом за 6-й семестр 30 36 100 
 
 
Загальний обсяг навчальної дисципліни 
10 кредитів або 300 год., в тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Практичні заняття – 86 год. 
Консультації – 14 год. 
Самостійна робота – 170 год. 
 

 
 

9. Рекомендовані джерела 
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