




1. Мета дисципліни навчити користуватися основними базами даних, 
державними реєстрами, агрегаторами та ботами для пошуку та перевірки 
інформації, зокрема для підготовки журналістських матеріалів викривального 
характеру та/або допублікаційного фактчекінгу з метою мінімізації правових та 
неправових ризиків у майбутній теоретико-прикладній діяльності. 
         
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Володіння навичками роботи в інтернеті. 
2. Знання основ щодо пошуку інформації з різних джерел.  
3. Володіння основами медіаграмотності. 
4. Уважність у роботі з даними. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна складається з двох змістових модулів.  
Під час вивчення дисципліни у першому модулі Методологія проведення 
медіадосліджень передбачений розгляд таких питань: Методи і методики 
сучасних журналістикознавчих досліджень. Методологічна структура 
медіадосліджень. Вибір та формулювання проблеми дослідження. Етапи 
дослідження. Під час вивчення дисципліни у другому модулі Робота з 
відкритими даними та фактчекінг передбачений розгляд таких питань: 
Журналістика даних. Відкриті та великі дані. Правові та історико-соціальні 
аспекти відкритих даних, державних реєстрів, баз та агрегаторів даних. Профіль 
фігуранта та розвідка даними щодо бізнесу. Розвідка інформації щодо людини та 
майна. Розвідка інформації щодо інтелектуальної власності, торгівлі 
арештованого майна та щодо навколишнього середовища. Основи 
допублікаційного фактчекінгу. 
 
4. Завдання (навчальні цілі).  
Завдання навчальної дисципліни: ознайомити з основними державними 
реєстрами, базами даних, агрегаторами та ботами даних, які оперують великими 
та відкритими даними; навчити студентів/ок використовувати їх для пошуку та 
перевірки інформації; змінити відношення до інформації, насамперед відкритих 
та великих даних, людей та документів; дати базові знання щодо правових 
аспектів використання відкритих даних, насамперед з точки зору існування 
міжгалузевих, галузевих та вузькосекторальних операторів інформації, зокрема 
антикорупційного, закупівельного, антиконкурентного, приватизаційного, 
бюджетного, цивільного, господарського, земельного, кримінального та 
кримінального процесуального законодавства, права інтелектуальної власності 
тощо; ознайомити з прикладами використання інформації з відкритих джерел у 
вигляді журналістських матеріалів; дати прикладні знання щодо методики роботи 
з джерелами інформації; ознайомити з процесом роботи журналіста при 
підготовці викривального матеріалу та аспектів взаємодії з іншими суб`єктами 
допублікаційного етапу; дати знання щодо принципів дофактчекінгового, 



фактчекінгового та постфактекінгового етапів підготовки журналістських 
розслідувань. 
 
Знати 
• Методи і методики сучасних журналістикознавчих досліджень. 
• Знати базові аспекти журналістики даних. 
• Розуміти відмінність відкритих та великих даних та проблеми відкритих 

даних. 
• Знати і на базовому рівні розуміти правові та профільні аспекти 

становлення та функціонування державних реєстрів, баз та агрегаторів 
даних. 

• Знати алгоритми фактчекінгу та принципи перевірки інформації. 
 
 
Вміти 
• Обирати методологічний інструментарій та формулювати  проблеми 

дослідження. 
• Вміти створювати профіль фігуранта. 
• Вміти користуватися ЄДРЮОФОГФ, ЄРГФ та РГО.Вміти користуватися 

ProZorro, bi.prozorro, ProZorro.Продажі та DoZorro. 
• Вміти користуватися Є-дата та SMIDA. 
• Вміти отримувати та ефективно використовувати інформацію з ЄДРРПНМ 

та ПККУ 
• Вміти користуватися реєстрами та веб-ресурсами МВС. Вміти 

користуватися реєстрами та базами даних, пов`язаних з кримінальними 
провадженнями.  

• Вміти знаходити, взаємопов`язувати та перевіряти інформацію з судових 
та навколосудових реєстрів, баз та агрегаторів даних. 

• Вміти користуватися ресурсами, які стосуються транспорту (автомобілів, 
водних та повітряних суден тощо).  

• Вміти користуватися базами даних та інформаційно-довідковими 
системами НОІВ. СЕТАМ. Реєстр ОВД та Держгеонадр. 

• Писати матеріали на основі отриманих даних, роботи аналітику 
 
Дисципліна забезпечує набуття студентами таких загальних та фахових 
компетенцій як:  

• ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
• ЗК4. Здатність використовувати іноземні мови у популяризації своєї 

дослідницької та/або інноваційної роботи, для розширення каналів 
отримання інформації.  

• ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  
 

 а також фахових компетентностей:  



• ФК 2. Здатність критично осмислювати проблеми у професійній 
діяльності (практичні аспекти та результати функціонування) чи 
дослідницькій роботі на межі предметних галузей; використовувати в 
практичній діяльності знання щодо функціонування правової системи та 
правового регулювання.  

• 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:  
ко
д 

Результат навчання 

Форми (та/або 
методи і 
технології) 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 
оцінювання 
(за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін
и 

Знати 
1.1 

 
 Методи і методики сучасних 

журналістикознавчих досліджень. 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 

  10% 

1.2 
 

Знати базові аспекти журналістики даних. 
Розуміти відмінність відкритих та 
великих даних та проблеми відкритих 
даних. 
 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання 

5% 

1.3 Знати і на базовому рівні розуміти 
правові та профільні аспекти становлення 
та функціонування державних реєстрів, 
баз та агрегаторів даних. 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання 

5% 



1.4. 

Знати алгоритми фактчекінгу та 
принципи перевірки інформації. 
 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, кейси, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання 
Аналіз кейсів 
 

10% 

Вміти 
2.1 

 Обирати методологічний інструментарій 
та формулювати  проблеми дослідження. 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання  
завдання  

5% 

2.2. Вміти створювати профіль фігуранта. 
Вміти користуватися ЄДРЮОФОГФ, 
ЄРГФ та РГО.Вміти користуватися 
ProZorro, bi.prozorro, ProZorro.Продажі та 
DoZorro. 
Вміти користуватися Є-дата та SMIDA. 
 

Гостьова 
лекція, тренінг,  
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання 
практичного 
завдання на 
тренінгу, 
участь у 
дискусії 

5% 

2.3. 
Вміти отримувати та ефективно 
використовувати інформацію з 
ЄДРРПНМ та ПККУ 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання 
практичного 
завдання 
Аналіз кейсів 
 

5% 

2.4. Вміти користуватися реєстрами та веб-
ресурсами МВС. Вміти користуватися 
реєстрами та базами даних, пов`язаних з 
кримінальними провадженнями.  
 
 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання 
практичного 
завдання 
Аналіз кейсів 
 

5% 

2.5. Вміти знаходити, взаємопов`язувати та 
перевіряти інформацію з судових та 
навколосудових реєстрів, баз та 
агрегаторів даних. 
 

Лекці-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Виконання  
практичного 
завдання 
 

5% 

2.6. 

Вміти користуватися ресурсами, які 
стосуються транспорту (автомобілів, 
водних та повітряних суден тощо).  
 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
тренінг, аналіз 
кейсів, 
самостійна 
робота 

Виконання  
практичного 
завдання 
Аналіз кейсів 
Аналітичний 
звіт 
 

5% 

2.7. 
Вміти користуватися базами даних та 
інформаційно-довідковими системами 
НОІВ. СЕТАМ. Реєстр ОВД та 
Держгеонадр. 

Лекція-дискусія 
та семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання, 
Аналіз кейсів 
 

5% 

2.8. Писати матеріали на основі отриманих 
даних, роботи аналітику 

Самостійна 
робота 

Виконання 
самостійних 
досліджень 

5% 



Аналітичний 
звіт 

Комунікація 
3.1 

 
 
 

Розуміти методику роботи з іноземними 
джерелами та використовувати знання 
мови для спілкування з зарубіжними 
журналістами.  

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання  

10% 

3.2 
 

Взаємодіяти з суб`єктами 
допублікаційного етапу, з врахуванням 
їхніх функціональних обов`язків. 
 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання 

10% 

Автономність та відповідальність 
4.1 Робити роботу з помилками в 

публікаціях, здійснювати самоаналіз 
допущених помилок. 
 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
 

5% 

4.2 Розуміти та виправляти помилки 
співпраці журналіста з фактчекером 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Участь у 
дискусії 
 

5% 

 
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 2.4 2.5 
 

2.6 
 

2.7 
 
2.8 3.1 3.2 4.1 

 
4.2 

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-6. Робити 
висновки про 
результативність 
досліджень, оцінювати 
якість виконуваних 
робіт, у тому числі під 
час пітчингу 
медіастартапів. 
 

 +   + + + + + + + +   + + 

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-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. 
 
ПРН-14. Писати статтю 
за результатами 
дослідження в галузі 
правової журналістики. 
 

           +     

ПРН-17. Робити 
самоаналіз у вигляді 
звіту про свою наукову 
та/або 
впроваджувальну 
діяльність, а також 
самостійно і критично 
опрацьовувати джерела 
інформації. 

              + + 
 

 
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 30% від загальної 
оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), що становить 40% від загальної оцінки; комунікація 
(3.1, 3.2), (автономність та відповідальність 4.1, 4.2), що становить 30% загальної 
оцінки. 

- семестрове оцінювання:  
У межах дисципліни пропонуються такі типи завдань: виконання письмових 

завдань, самостійних досліджень за темою, участь у дискусійному обговоренні 
тем, розгляд кейсів.  

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

Участь у дискусіях та аналіз кейсів на 
заняттях ( за  темами 2-6)  
ПРН 6,8,17 
 

4х5=20 балів 6х5=30 балів 

Завдання до семінарських занять  15х1=15 балів 25х1=25 балів 



ПРН2,7,12 10х1=10 балів 20х1=20 балів 
Самостійна робота ПРН4, 14 15х1=15 бали 25х1=25 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 реєстри за блоками та кейси прикладів матеріалів, 
створених з їх використанням. Підібрати ефективну методологію дослідження: 
Закупівля вторинної нерухомості, E-data (транзакція по публічним коштам,  
Щодо земельних ділянок. 
Підготувати приклади аналітичного звіту за запропонованими позиціями. 
Ідентифікувати методологічні підходи до медіадосліджень в наведених 
матеріалах. 15/25 балів 
15 балів – звіт за 1 блоком, повна інформація 
20 балів – звіт за 2 блоками, повна інформація або за 3 блоками але з неточною 
та неповною інформацією. 
25 балів – звіт за 3 блоками, повна точна інформація.  
 
Критерії оцінювання: 
Участь у дискусії: 4/6 балів ступінь активності 
4 балів – участь в обговоренні тем  
6 балів – участь в обговоренні та кейсів 
 
Завдання (на семінарські заняття) : Профіль фігуранта  15/25 балів 
15 балів – надані не всі позиції зі списку профілю 
20 балів – надані всі позиції, але з неточною та неповною інформацією. 
25 балів – надані всі позиції, з точною та повною інформацією. 
Завдання (на семінарські заняття): Ідентифікація літака/об’єкта  10/20 балів 
0 балів – надана невірна інформація 
10 балів – надана частково невірна інформація 
20 балів – надана вичерпна, вірна інформація 
 
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. 
 



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.   
У разі невиконання цього зобов’язання з поважних причин студент повинен 
надати всі заплановані в дисципліні завдання на допусковий колоквіум, що 
проходитиме на останньому занятті. Під час колоквіуму викладач спілкується зі 
студентами по усім темам та заняттям, які не були виконані вчасно. 
 

- підсумкове оцінювання (у формі заліку):  
Залік з дисципліни отримується за підсумком балів за семестр.  
Умови допуску: 
Умовою отримання заліку є успішне проходження семестрового оцінювання, 
виконання усіх завдань в межах дисципліни, оцінені не менше 60% від макс. 
Оцінки. Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 60, 
обов’язковою є участь у допусковому колоквіумі.   
 
 
 
 

Таблиця 2 
Розподіл балів 

  Змістовий модуль 1 Підсумкова оцінка 

Мінімум 60 60 

Максимум 100 100 

 
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, підсумкова оцінка розраховується автоматично. 
Роботи протягом семестру подаються відповідно до графіку їх виконання не 
пізніше встановлених дат, зазначених в гугл-класі. 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 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
6. Структура  навчальної  дисципліни.  Тематичний  план  лекцій  і  
семінарських занять 

№  Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари самост. 
робота 

Методологія проведення медіадосліджень 

1 Методи і методики сучасних 
журналістикознавчих досліджень. 2 2 10 

2 

Методологічна структура 
медіадосліджень. Вибір та 
формулювання проблеми дослідження. 
Етапи дослідження. 

2 4 10 

Робота з відкритими даними та фактчекінг 

2 

Журналістика даних. Відкриті та великі 
дані. Правові та історико-соціальні 
аспекти відкритих даних, державних 
реєстрів, баз та агрегаторів даних. 

2 4 10 

3 Профіль фігуранта та розвідка даними 
щодо бізнесу  4 10 

4 Розвідка інформації щодо людини та 
майна.  4 18 

5 

Розвідка інформації щодо 
інтелектуальної власності, торгівлі 
арештованого майна та щодо 
навколишнього середовища. 

2 4 10 

6 Основи допублікаційного фактчекінгу 2 4 10 

 Допусковий колоквіум  2  

 ВСЬОГО 10 28 80 

 
 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 10 год. 
Семінари – 28 год. 
Самостійна робота  —  80 год. 
Консультації - 2 год. 
 

 
 

 



9. Рекомендовані джерела: 
Нормативно-правові акти: 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – 
Назва з екрана. 

2. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25 червня 1998 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015. – 
Назва з екрана. 

3. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_163. – 
Назва з екрана. 

4. Кримінальний кодекс України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
– Назва з екрана. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана. 

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації». Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. – Назва з екрана. 

7. Закон України «Про запобігання корупції». Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. – Назва з екрана. 

8. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 02 червня 2016 року № 1402-VІІІ. Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. – Назва з екрана. 
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