
 
 
 

 
 



 

  



1. Мета дисципліни. Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом 
комплексу практичних знань та навичок щодо професійних та етичних 
стандартів в діяльності сучасного журналіста для здійснення професійного 
медіакритичного самоаналізу. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: 
Мати загальне уявлення про професійні та етичні стандарти і кодекси 

журналіста. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Професійний 

самоаналіз та медіакритика» викладається у 4 семестрі та підсумовує 
підготовку студентів 2 курсу, узагальнює систему базових знань  зі 
спеціальності «Журналістика». Вона формує комплекс професійних знань, 
умінь, навичок із професійних та етичних стандартів діяльності сучасного 
журналіста для здійснення професійного медіакритичного самоаналізу. Вчить 
створювати професійне портфоліо та профіль. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 
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). 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 
компетентностей: 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК09. Здатність 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.  

ЗК10. Здатність 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. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
 



Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми методи 

і технології 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінюва
ння та 
порогови
й 
критерій 
оцінюва
ння 

Відсо
ток у 
підсу
мк. 
оцінц
і з 
курсу 

Код Результат навчання 

Знати 
1.1 Особливості стандарту 

оперативності 
лекція  5 

1.2 Критерії, що визначають 
точність та достовірність 
інформації 

Лекція, семінар Усна 
відповідь 

5 

1.3 Як досягати збалансованості 
подачі матеріалу, 
безсторонності та 
багатоманітності точок зору 

Лекція, семінар Усна 
відповідь 

5 

1.4 Способи відокремлення фактів 
від коментарів та оцінок 

Лекція, семінар Усна 
відповідь 

5 

1.5 Технології забезпечення 
повноти та простоти подачі 
інформації 

Лекція, семінар Усна 
відповідь 

5 

1.6 У який спосіб захищати 
джерела інформації та як 
сучасні стандарти тлумачать 
незаконні методи збирання 
інформації, її придбання, 
дискримінацію та плагіат 

Лекція, семінар Усна 
відповідь 

5 

Вміти  
2.1 Розрізняти та практично 

застосовувати основні 
професійні та етичні стандарти 
з точки зору місця і ролі 
журналістики у суспільстві 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна 
відповідь, 
профіль-
резюме 

10 

2.2 На практиці застосовувати 
основні професійні стандарти 

Семінар, 
самостійна 

Усна 
відповідь 

10 



як технологічні прийоми 
професіональної комунікації 

робота 

2.3 Визначати які етичні стандарти 
найбільшою мірою 
відповідають критеріям оцінки 
тих чи інших дій журналіста в 
процесі підготовки матеріалу 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна 
відповідь,   

20 

Комунікація 
3.1 Поєднувати інструменти 

регуляції та саморегуляції 
журналістської професії у 
вигляді законодавства про ЗМІ 
та професійних/етичних 
стандартів ЗМІ 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна 
відповідь,   

10 

3.2 Презентувати результати 
власних досліджень 

Семінар, залік, 
самостійна 
робота 

профіль-
резюме, 
портфолі
о 

10 

Автономність та відповідальність 
4.1 Критично оцінювати результати 

своєї діяльності 
Залік, 
самостійна 
робота 

 профіль-
резюме, 
портфолі
о 

10 

 Разом   100 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4  

1.
5  

1.
6  

2.
1  

2.
2  

2.
3  

3.
1  

3.
2  

4  

ПРН-3. Оцінювати свій чи чужий 
інформаційний продукт, інформаційну акцію, 
що організована й проведена самостійно або 
разом з колегами. 

+ 
 + + 

   

+ 

+  

+ 

 + 

ПР09. 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. 
7.1.Форми оцінювання. 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1–1.6), що складає 30% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4), що складає 70% 
загальної оцінки. 

Дисципліна покликана сформувати професійне портфоліо студента за 
напрямом «журналістика» а також створити і наповнити професійний профіль-
резюме на основі сформованих навичок та тих матеріалів, що готувалися і 
публікувалися протягом двох років навчання. Портфоліо має бути створене з 
дотриманням принципів академічної та професійної доброчесності. 

 
- семестрове оцінювання:  
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 усну 
відповідь на семінарах, підготовлене профіль-резюме, портфоліо. 

 Змістовий модуль 1 
Роботи за період навчання Кількість балів за 

період навчання 
 Міn – 36 балів Max – 50 балів 

Усні відповіді (підготовка та аналіз 
матеріалів)   

 2х6=12 
2х12=24 

2х10=20 
2х15=30 

Усього 36  50 
 
Змістовий модуль 2 
Роботи за період навчання Кількість балів за період 

навчання 
 Міn – 12 балів Max – 30 балів 

Усні відповіді (парафраз, рерайт, плагіат)    1х3=3 2х5=10 
Створення портфоліо (мовний аспект) 1х5=5 

1х4=4 
1х14=14 

1х6=6 
Усього  12 30 

Підсумкове оцінювання:  
- форма оцінювання –  залік; 



- максимальна кількість балів, які може отримати студент за семестр – 100 
балів. 

 
  ЗМ ЗМ2 

  
Залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум   12 60 
Максиму
м 

50 30 20 100 

  
Залік у вигляді портфоліо та профілю – 20/12 балів 
 
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів (рекомендований мінімум складає 48 балів), 
до захисту портфоліо не допускаються і мають за домовленістю з викладачем 
здати практичні роботи у Google Class. 

 
7.2. Організація оцінювання    
Дисципліна має 1 змістовий модуль. Кожен змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу, а також підсумкові 
контрольні роботи. Підсумкова форма оцінювання – іспит.  

Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у формі 
семестрового оцінювання (усні відповіді, презентація портфоліо). 

Успішне виконання завдання – отримання за роботу не менше 60% від 
максимальної оцінки. 

 
Критерії оцінювання:   
Кафедра соціальних комунікацій – оцінка напрацювань студента, 

формування аналізу відповідності цих матеріалів фаховим та етичним 
вимогам, керівництво студентом у підготовці нових матеріалів, які б 
демонстрували професійні вміння з максимально вигідної позиції (за потреби). 

Завдання Оці
нюв
анн
я 

Підготовлений 
студентом 
медіаматеріал 
(мінімум 5) 

Матеріали включаються до портфоліо. Вони 
мають бути різних жанрів, можуть бути пресовими, 
інтернет-матеріалами  телевізійними  чи радійними 
(за змістом вивченого у 1-4 семестрі). Завдання не 
оцінюється в семестровому контролі, а виноситься 
на залік 

0 

Аналіз матеріалу 
на відповідність 

Студент належно аргументує  
відповідність/невідповідність матеріалу, що 

10 



жанру 
(аналізується 
мінімум два 
власних 
матеріали 
2х10=20 балів 
максимум) 

аналізується, обраному жанру, посилаючись на 
теоретичні та інші джерела 
Аргументація не переконлива, але матеріал 

відповідає обраному жанрові  
6 

Аргументації немає, або матеріал на відповідає 
вказаному жанру  

0 

Аналіз 
матеріалу на 
відповідність 
стандартам 
журналістики  
(аналізується 
мінімум два 
власних 
матеріали 
2х15=30 балів 
максимум) 

Студент аргументовано доводить  
відповідність/невідповідність матеріалу, що 
аналізується, вимогам професійних стандартів, 
посилаючись на теоретичні та інші джерела 

15 

Аргументація не переконлива, але стандарти 
дотримано 

9 

Аргументації немає, або професійні стандарти не 
дотримано  

0 

 
Кафедра видавничої справи та редагування – оцінка напрацювань 

студента з погляду дотримання норм і принципів академічної доброчесності, 
зокрема недопущення плагіату. 
Завдання Оцінювання 
Створені студентом парафраз та рерайт 
запропонованих текстів. 

Якісне виконання 5 
Можливе виконання 3 
Неприйнятне 
виконання 

0 

Створений студентом журналістський твір 
(жанр обрати самостійно) про плагіат у 
котрійсь зі сфер життєдіяльності суспільства 
(використати не менше 3-х правильно 
оформлених цитат із належними 
покликаннями) 

Якісне виконання 5 
Допустиме 
виконання 

3 

Неприйнятне 
виконання 

0 

 
Кафедра мови та стилістики  – перевірка та допуск до публікації 

української та англійської версій портфоліо та профілю ( за умови відсутності 
української чи англійської версії – студент до захисту не допускається; 
мінімальна вимога кожною мовою необхідно представити бодай 1 матеріал). 

Завдання Оцінювання  
Мовна оцінка 
портфоліо 
(українська мова) 

Грамотне портфоліо та профіль  14 
Допустиме портфоліо та профіль 8 
Безграмотне портфоліо та профіль  0 

Мовна оцінка Грамотне портфоліо та профіль  6 



портфоліо 
(англійська  мова) 

Допустиме портфоліо та профіль 4 
Безграмотне портфоліо та профіль  0 

 
Критерії оцінювання заліку. Залік – портфоліо та профіль 
Портфоліо та 
профіль, які містять 
не менше 5 творів 
різних жанрів, у тому 
числі й аналізованих 
у попередніх 
завданнях 
(виносяться на залік, 
супроводжуються 
коментарем у вигляді 
презентації, коментар 
передбачає аналіз 
здобутих навичок та 
потребу в 
подальшому 
професійному 
навчанні) 

Якісно підготовлене портфоліо, 
репрезентаційний профіль, зрозуміла та 
лаконічна презентація 

20 

Портфоліо містить твори одного жанру 
чи виду, профіль потребує уточнень та 
презентує недостатній рівень навичок 
студента щодо підготовки  
журналістських матеріалів 
інформаційних жанрів. Презентація 
містить помилки та не повно відображає 
роботу студента  

16 

Мінімально допустиме портфоліо та 
профіль, таке що потребує виправлення і 
додаткових зусиль, але містить 5 
матеріалів та презентацію  

12 

Провальне портфоліо, незрозумілий 
профіль 

0 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-
100 

Не зараховано / Fail 0-59 
  



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних, 
семінарських та практичних занять 

 

№ 
п/п Назва теми 

Кількість годин 
лекції практи

чні 

самості
йна 
робота 

Змістовий модуль 1. Професійний самоаналіз медіадіяльності   

1. Тема 1. Предмет і завдання курсу. Стандарти 
журналістики. Оперативність і точність подачі 
інформації.   

2 4 5 

2 Тема 2. Достовірність і збалансованість подачі 
інформації 2 2 5 

3 Тема 3. Відокремлення фактів від коментарів та 
оцінок  2 5 

4 Тема 4. Повнота подачі інформації. Простота 
мови і зрозумілість зображення  2 5 

5. Тема 5. Професійний аналіз медіапродукту на 
предмет дотримання стандартів професійної 
діяльності 

 4 5 

6 Тема 6. Властивості медіакритики  2 5 
7 Тема 7. Стереотипи у масовій комунікації  3 5 
Змістовий модуль 2. Академічна доброчесність і плагіат. Меліакритика 
8 Тема 8. Академічна доброчесність. Види 

відповідальності за порушення академічної 
доброчесності. 

 2 5 

9 Тема 9. Плагіат як соціальнокомунікаційне явище. 
Причини вдавання до плагіату. Види і прийоми 
плагіату. Право на творчість і плагіат. 

 2 5 

10 Тема 10. Тексти з ознаками девіацій: «плагіат 
ідей», «самоплагіат», «перенасичений цитатами 
текст». 

 2 5 

11 Тема 11. Технології плагіату: рерайтинг, парафраз, 
компіляція, копіпаст.  2 5 

12 Тема 12. Професійне портфоліо, професійний 
профіль-резюме журналіста  2 15 

13 Тема 13. Типові помилки в роботі журналіста над 
матеріалами в інформаційно-публіцистичних 
жанрах 

 2 2 

14 Тема 14. Типові помилки в роботі журналіста над 
матеріалами в аналітично-публіцистичних 
жанрах 

 2 2 

15 Тема 15. Типові помилки в роботі журналіста над 
матеріалами в художньо-публіцистичних жанрах  2 2 

 Усього 4 70 76 
  
Загальний обсяг 150 год., у тому числі: 
Лекцій – 4 год.  



Практичні заняття — 70 год. 
Самостійна робота — 76 год.  
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