




1. Мета дисципліни – дати фахову основу для професійної роботи в галузі
правової журналістики (в різних форматах медіа). Ознайомити студентів із
сучасним українським ринком правничих медіа; тематичним спектром та
правовим арсеналом в роботі журналіста.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
• Володіння навичками пошуку інформації в інтернеті.
• Володіння основами медіаграмотності.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Курс складається з двох змістових модулів. Під час вивчення дисципліни
передбачений розгляд таких питань: Робота із джерелами правової інформації.
Недостовірна інформація та оцінні судження. Дезінформація в епоху постправди.
Висвітлення правової реформи. Регулювання платформ та вплив соціальних
мереж. Вплив правових журналістських матеріалів. Міжнародні медіа проєкти.
Структура та типологія історій. Ретроспектива. Техніка проведення інтерв’ю.
Доступ до роботи судів та судових рішень. Ніша правового медіапродукту.
Актуалізація правового тексту. Візуалізація та інтерактивність. Способи подачі
матеріалів правової тематики. Цифрова безпека та інформаційна гігієна в
діяльності журналіста. Позиціонування та просування правового медіапроєкту.
Пакування контенту для різних платформ. Формати для соцмереж.

4. Завдання (навчальні цілі):

Знати: 
• Види і джерела правової інформації; права журналістів щодо доступу до

інформації.
• Правила роботи журналістів у судах; пошук судових рішень; правила

оприлюднення інформації про судові справи.
• Особливості журналістської  роботи над правовим матеріалом; основи

цифрової безпеки та інформаційної гігієни.
• Співробітництво у міжнародних медіапроєктах. Принципи роботи на над

правовими історіями.
• Інструментарій боротьби з дезінформацією. Регулювання платформ, вплив

соціальних мереж.
Вміти: 

• Застосовувати інструменти актуалізації та адаптації правового тексту для
медіа; готувати матеріали на правову тематику у різних жанрах.

• Планувати медійні проєкти правової тематики, шукати тематичну нішу.
• Використовувати інструментарій позиціонування та просування правового

медіапродукту.
• Вирішувати питання адаптації правового контенту для різних ЦА.
• Пакувати контент для різних платформ.



Дисципліна забезпечує набуття студентами таких загальних компетенцій 
як: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 4. Здатність використовувати іноземні мови у популяризації своєї 
дослідницької та/або інноваційної роботи, для розширення каналів отримання 
інформації.  
ЗК 5. Вміння виявляти та вирішувати проблеми у процесі виготовлення й 
поширення інформаційного продукту.  
ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

а також фаховими компетентностями:  
ФК 1. Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
соціальних комунікацій, журналістики, набуті у процесі навчання та/або 
професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності 
та/або дослідницькій роботі в галузі медіа. 
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 5. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також 
знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 
осіб, які навчаються; аналізувати та проєктувати міжособові, групові й 
організаційні комунікації; здійснювати вагомий внесок в роботу команди. 
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:
код 

Результат навчання 

Форми та методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

Знати 
1.1 Види і джерела правової 

інформації; права журналістів щодо 
доступу до інформації.  

Лекція,  
семінарськ
е заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання 
завдання, 
робота на 
парі, іспит 

5% 

1.2 Правила роботи журналістів у 
судах; пошук судових рішень; 
правила оприлюднення інформації 
про судові справи. 

Лекція,  
семінарськ
е заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання 
завдання, 
робота на 
занятті, 
іспит 

10% 



1.3 Особливості журналістської  роботи 
над правовим матеріалом; основи 
цифрової безпеки та інформаційної 
гігієни. 

Гостьова лекція, 
майстер-клас,  
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання 
завдання, 
дискусія на 
парі, іспит 

5% 

1.4 Співробітництво у міжнародних 
медіапроєктах. Принципи роботи на 
над правовими історіями. 

Гостьова лекція,  
Майстер-клас, 
семінарське 
заняття, 
проєктна робота 
самостійна 
робота 

Виконання 
завдання, 
дискусія на 
парі, іспит 

10% 

1.5 Інструментарій боротьби з 
дезінформацією. Регулювання 
платформ, вплив соціальних мереж. 

Гостьові лекції, 
семінарське 
заняття, кейси, 
самостійна 
робота 

Виконання 
завдання, 
аналіз кейсів, 
дискусія на 
занятті 

5% 

Вміти 

2.1 Застосовувати інструменти 
адаптації правового тексту для 
медіа; готувати матеріали на 
правову тематику у різних жанрах. 

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
командна робота, 
самостійна 
робота 

Робота у 
команді, 
виконання 
завдання 

10% 

2.2 Планувати медійні проєкти 
правової тематики, шукати 
тематичну нішу. 

Лекція, мозковий 
штурм, 
командна робота, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота 

Робота у 
команді, 
колективна 
робота на 
занятті, 
виконання 
завдання 

10% 

2.3 Використовувати інструментарій 
позиціонування та просування 
правового медіапродукту. 

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
проєктна робота, 
самостійна 
робота 

Робота у 
команді, 
аналіз кейсів, 
виконання 
завдання 

10% 



2.4 Вирішувати питання адаптації 
правового контенту для різних ЦА. 

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
проєктна  
колективна 
робота, 
самостійна 
робота 

Робота у 
команді, 
виконання 
завдання 

5% 

2.5 Пакувати контент для різних 
платформ з урахування юридичних 
ризиків.    

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
проєктна  
колективна 
робота, 
самостійна 
робота 

Робота у 
команді, 
виконання 
завдання 

5% 

Комунікація 
3.1 Аналізувати та представляти 

результати щодо позиціонування 
правових медіапродуктів. 

Лекція,  
семінарське 
заняття, 
дискусія, 
самостійна 
робота 

Аналітичнне 
дослідження, 
Презентація 
іспит 

10% 

3.2 Застосовувати різні способи 
актуалізації правової інформації, у 
тому числі через взаємодію з 
аудиторією; працювати з 
вразливими групами. 

Лекція,  
семінарське 
заняття, 
дискусія, 
самостійна 
робота 

Презентація 
іспит 

10% 

Автономність та відповідальність 
4.1 Самостійно оцінювати 

ефективність поширення 
медіапродукту з урахуванням 
правових наслідків 

Самостійна 
робота 

Презентація 
іспит 

5% 

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

2
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

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-4. Використовувати іноземні мови у 
популяризації своєї дослідницької та/або 
інноваційної роботи, в тому числі для 
організації транскордонного медіапартнерства в 
реалізації спільних медійних проєктів, 
журналістських розслідувань, обміну даними, 
працювати з джерелами професійної інформації 
іноземною мовою . 

 + + + + 

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

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 35% від загальної 
оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4), що становить 40% від загальної оцінки; комунікація (3.1, 3.2), 
(автономність та відповідальність 4.1), що становить 25% загальної оцінки. 

Схема формування оцінки 
За семестр студент максимально може набрати 100 балів (60 балів за семінарські 
заняття і самостійну роботу, 40 балів за іспит.  
Упродовж семестру студент має виготовити медіапроєкт/медіапродукт (у складі 
команди), створити відповідно до концепції бізнес-план, розробити 
промокампанію для просування, підготувати пакет договорів із усіма 
учасниками цього процесу. 

- семестрове оцінювання:
Навчальна дисципліна «Основи правової журналістики» оцінюється за 
модульно-рейтинговою системою. Вона складається з  2-х модулів.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, 
яка розраховується як сума оцінок модулів (макс. 60/мін. 36) та оцінки за іспит 
(40/24 бал).

Завдання Мінім. к-сть балів Макс. к-сть балів 
  Самостійна робота РН1.4-2.2-2.5 12 балів 20 балів 

  Виконання завдання до теми 1-6, 8 РН1.1-1.3, 
2.1 

2 х4= 8 балів 2 х7 = 14 балів 

  Виконання завдання РН2.1 1 х7= 7 балів 1 х10= 10 балів 
  Виконання завдання (Презентація командної 
пропозиції ніши медіапродукту) РН3.1,3.2, 4.1 

1 х9= 9 балів 1 х16= 16 балів 

Усього 36 балів 60 балів 

Критерії оцінювання завдань:  
1. Презентація командної пропозиції ніши медіапродукту  (макс. 16 балів) – з

яких враховується: презентація проєкту – до 5 балів; послідовність та
структурованість викладу – до 3 балів; аргументація ідеї, прорахунок цільової



аудиторії для проєкту, потенційних конкурентів, можливостей для 
масштабування – до 3 балів; відповіді на уточнюючі питання, вміння вести 
дискусію та відстоювати свою точку зору – до 5 балів. 

2. Виконання завдання до теми 1-6, 8.
• Алгоритм висвітлення судових засідань та судових розглядів.
• Алгоритм перевірки щодо правомірності використання фотографічних

зображень
Опис 1/2 алгоритмів (без прикладів) – 4 /8
Опис 1/2 алгоритмів ( з прикладами) – 7 /14

3. Інструменти актуалізації правової тематики – 7/10 (без прикладів/ з прикладам
з медіа)

Самостійна робота:  
Завдання 1. Опрацювання матеріалів Л. Панкратова. Журналістські джерела та 
вразливі групи. Електронні дедактичні матеріали. 2020. 4/8 
Участь у дискусії на парі щодо роботи з вразливими групами – 4 бали 
Добірка прикладів (з медіа) матеріалів із залученням таких героїв – 4 бали 
Завдання 2. Аналіз медіаринку  та пропозиція ніши медіапроєкту, формату 
продукту  4/8 
Аналіз ринку – 4 бали 
Пропозиція ніши медіапроєкту – 4 бали 
Всього –  макс. 8 балів. 
Завдання 3. Аналіз кейсу (відеосюжету правової тематики) та визначення наявних 
ознак позиціонування та фокусу аудиторії. 
Письмовий аналіз кейсу  – 4 бали 

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. 

Результати неформальної освіти: 
Відвідування та успішне проходження сертифікатної програми, що проводиться 
спільно з ІРРП може бути врахована в обсязі 20 годин в межах освітнього 
компоненту (модуля 1).  

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.  



- підсумкове оцінювання (у формі іспиту):
Умовами допуску студента до іспиту є:
- відсутність заборгованостей (за завданнями для самостійної роботи);
- зарахування індивідуального завдання (якщо заплановано);
- попередній середньозважений стартовий рейтинг з кредитних модулів не
менше 36 балів.

      Іспит з дисципліни є комбінованим та складається з письмових відповідей на 
питання та виконання завдання (підготовка медійного продукту). Бали за іспит 
розподіляються пропорційно – (до 20 балів макс.) оцінюється письмове завдання 
(відповіді на питання), (до 20 балів макс.) оцінюється виконання практичного 
завдання (підготовка медійного продукту).  

 Відповіді на два питання оцінюються від 2 до 10 балів (за кожне). Відсутність 
відповіді не оцінюється взагалі. 
2 бали ставиться, якщо є визначення головного питання, але воно не розкрите і 
не пояснено. 
4 бали ставиться за відповідь, в якій не виявлено розуміння основного змісту 
навчального матеріалу або в якій припущено декілька суттєвих помилок. 
6 бали ставиться за повну відповідь, в якій припущено суттєву помилку, або 
відповідь неповна, нелогічна. 
8 балами оцінюється повна і правильна відповідь на підставі вивчених теорій, 
правил тощо, матеріал викладено в певній логічній послідовності, при цьому 
виявлено два-три несуттєві помилки. 
10 балів ставиться за правильну і повну відповідь, в якій наведені приклади для 
пояснення теоретичних положень, принципів тощо, є особиста точка зору, 
аргументована і підкріплена науковими теоріями. 

Виконання практичного завдання оцінюється від 2 до 20 балів та враховує: 
Відповідність до загальної концепції проєкту, розуміння технічного завдання та 
навички ведення комунікації з командою проєкту – до 5 балів; Відповідність 
матеріалу до журналістських стандартів та критеріїв якості – до 5 балів; 
Послідовність, логічність та структурованість матеріалу – до 5 балів; Активність 
під час обговорення, вміння аналізувати свою роботу та роботу інших членів 
команди –до 5 балів. 
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:  

Розподіл балів 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 



Максимум 30 30 40 100 

Перескладання: У разі якщо студент недопущений до іспиту, не набрав 
мінімально допустиму кількість балів, він повинен виконати усі передбачені 
завдання та замість командного проєкту підготувати самостійний 
журналістський матеріал правової тематики. 

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  і
семінарських занять

№ Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінар
и 

самост 
робота 

Змістовий модуль 1. Інструментарій та тематичний спектр правової 
журналістики 

1. Робота із джерелами правової інформації. 
Недостовірна інформація та оцінні судження. 4 4 

2. 
Дезінформація в епоху постправди. 
Висвітлення правової реформи.  
Запрошений лектор Лотеро Корредойра 

2 2 6 

3. 

Регулювання платформ та вплив соціальних 
мереж. 
Запрошений лектор  Родріго Сетіна, Ліна 
Ріпатті-Торніанен 

2 4 4 

4. 
Вплив правових журналістських матеріалів. 
Міжнародні медіа проєкти. 
Запрошений лектор  Стефані Мюрей 

6 6 

5. 

Структура та типологія історій. Ретроспектива. 
Техніка проведення інтерв’ю.  
Запрошений лектор  Питер Слевин 2 2 4 



6. Доступ до роботи судів та судових рішень. 2 10 
В межах тем 2-5 передбачене залучення лекторів зарубіжних університетів, що 
прочитають гостьові  лекції та майстер-класи.  

 Разом за модуль 6 20 34 

Змістовий модуль 2. Підготовка та випуск медіапродукту правової тематики 

7. Ніша правового медіапродукту. 2 2 12 

8. 
Актуалізація правового тексту. Візуалізація та 
інтерактивність. Робота з візуальним 
контентом. 

2 4 10 

9. Способи подачі матеріалів правової тематики. 2 4 12 

10. Цифрова безпека та інформаційна гігієна в 
діяльності журналіста. 2 4 10 

11. Позиціонування та просування правового 
медіапроєкту. 2 4 10 

12. Пакування контенту для різних платформ. 
Формати для соцмереж. 2 4 

Разом за модуль 12 22 86 

ВСЬОГО 18 44 120 

Загальний обсяг 180 годин, у тому числі: 
Лекційних занять – 18 год. 
Семінарських занять – 42 год. 
Самостійної роботи – 120 год. 

9. Рекомендовані джерела:
Основна: 
1. Горська К. Техніка проведення інтерв’ю. Текст лекції з дисципліни «Основи правової

журналістики»/ Катерина Горська. Київ, ННІЖ, 2021. 39 с.
2. Чекмишев О. Основи журналістики. Теорія і практики журналістського фаху. Навч.

посібник. Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2018. 3-199.
3. Чекмишев О.  Основи журналістики. Навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2021.

168 с. (Серія «Альма-матер»).
4. Голубєв В. Універсальна журналістика. Навчальний посібник. 2016. 155 с.
5. Горська К. Від конкуренції до партнерства: модний медіатренд чи ринкова необхідність? //

Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. 2021. 1(45). С.80-87.

Додаткова: 
6. Вайшенберг З. Новинна журналістика. Київ, 2016. 265 с.
7. Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації. Режим доступу:

https://www.checkregion-ua.info. https://bit.ly/3l1e7Va.
8. Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти. Київ, Центр вільної преси, 2017. 312 с.

Олена Грозна
лекції - 18практичні - 44с/р - 120



9. Стотхарт К. Книга Як знайти спільну мову. Впевненість і харизма при спілкуванні з
особистостями різного типу. КМ-БУКС, 2021. 304 с.

10. 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/.

11. Посібник для журналістів «Журналістська діяльність в умовах конфлікту».  2017 р.  Режим
доступу: https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/.

12. Посібник «Основи судової журналістики» / Л. Панкратова, Л. Опришко.  2016 р.  Режим
доступу: https://irrp.org.ua/posibnyk-osnovy-sudovoyi-zhurnalistyky/.

13. 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/

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/
https://irrp.org.ua/zhurnalistska-diyalnist-v-umovah-konfliktu/
https://irrp.org.ua/posibnyk-osnovy-sudovoyi-zhurnalistyky/
https://irrp.org.ua/rejtyng-informatsijnoyi-vidkrytosti-veb-sajtiv-sudiv/
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	Участь у дискусії на парі щодо роботи з вразливими групами – 4 бали
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	Пропозиція ніши медіапроєкту – 4 бали
	Всього –  макс. 8 балів.
	Завдання 3. Аналіз кейсу (відеосюжету правової тематики) та визначення наявних ознак позиціонування та фокусу аудиторії.
	Письмовий аналіз кейсу  – 4 бали
	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...
	Результати неформальної освіти:
	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.
	- підсумкове оцінювання (у формі іспиту):
	Умовами допуску студента до іспиту є:
	- відсутність заборгованостей (за завданнями для самостійної роботи);
	- зарахування індивідуального завдання (якщо заплановано);
	- попередній середньозважений стартовий рейтинг з кредитних модулів не менше 36 балів.
	Іспит з дисципліни є комбінованим та складається з письмових відповідей на питання та виконання завдання (підготовка медійного продукту). Бали за іспит розподіляються пропорційно – (до 20 балів макс.) оцінюється письмове завдання (відповіді на п...
	Іспит з дисципліни є комбінованим та складається з письмових відповідей на питання та виконання завдання (підготовка медійного продукту). Бали за іспит розподіляються пропорційно – (до 20 балів макс.) оцінюється письмове завдання (відповіді на п...
	Відповіді на два питання оцінюються від 2 до 10 балів (за кожне). Відсутність відповіді не оцінюється взагалі.
	2 бали ставиться, якщо є визначення головного питання, але воно не розкрите і не пояснено.
	4 бали ставиться за відповідь, в якій не виявлено розуміння основного змісту навчального матеріалу або в якій припущено декілька суттєвих помилок.
	6 бали ставиться за повну відповідь, в якій припущено суттєву помилку, або відповідь неповна, нелогічна.
	8 балами оцінюється повна і правильна відповідь на підставі вивчених теорій, правил тощо, матеріал викладено в певній логічній послідовності, при цьому виявлено два-три несуттєві помилки.
	10 балів ставиться за правильну і повну відповідь, в якій наведені приклади для пояснення теоретичних положень, принципів тощо, є особиста точка зору, аргументована і підкріплена науковими теоріями.
	Виконання практичного завдання оцінюється від 2 до 20 балів та враховує:  Відповідність до загальної концепції проєкту, розуміння технічного завдання та навички ведення комунікації з командою проєкту – до 5 балів; Відповідність матеріалу до журналістс...
	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:
	Розподіл балів
	Перескладання: У разі якщо студент недопущений до іспиту, не набрав мінімально допустиму кількість балів, він повинен виконати усі передбачені завдання та замість командного проєкту підготувати самостійний журналістський матеріал правової тематики.
	7.3 Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  семінарських занять
	Загальний обсяг 180 годин, у тому числі:
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