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Програма складається з питань за базовими дисциплінами, які вивчалися 

студентами протягом чотирьох років навчання за спеціальністью  061 – 

«Журналістика»,  освітньо-професійної програми – «Медіакомунікації та 

зв‘язки з громадськістю», а також рекомендованої літератури. Програма 

атестаційного екзамену є нормативним документом для контролю знань 

випускників, які претендують на отримання диплому першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Журналістські технології 

Програма навчальної дисципліни «Журналістські технології» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності  –Журналістика. Мета 

викладання навчальної дисципліни: формування уявлення про жанрову 

систему сучасних медіа; детальне вивчення журналістських стандартів; 

загальне визначення інформаційних, аналітичних та публіцистичних жанрів; 

детальне знайомство із інформаційними жанрами: поняття «замітка/новина», 

«репортаж», «інтерв'ю», їхні специфічні особливості та структурні елементи; 

опрацювання теми як найвижливіша частина журналістської роботи; 

конструювання тексту, головні складові частини та їхні функції: заголовок, 

лід, кінцівка; правила та принципи роботи з інформацією; система офіційних 

та інших джерел, які використовують ЗМК під час підготовки публікації. 

Основні завдання вивчення дисципліни: надати базові знання про 

різноманітність жанрів в сучасних ЗМК; пояснити різницю між 

інформаційними та аналітичними текстами; надати практичні навички 

роботи над темами; сформувати всебічне уявлення про інтструментарій, яким 

може користуватися журналіст на кожному з етапів підготовки 

журналістського матеріалу. 

 

Технології виробництва пресового контенту 

Програма навчальної дисципліни Технології виробництва пресового 

контенту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності  –Журналістика. 

Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати уяву студента про те, 

як формувались класичні жанрові градації в журналістиці та як вони 

адаптувалися до сучасної жанрової системи; навчити розподіляти та 

використовувати базові стандарти журналістики; вміти конструювати текст й 

працювати з ним протягом усієї ―виробничої‖ ланки від меседжа до фідбека; 

скласти уяву про базові інструменти райтингу як вміння продукувати якісний 

та ефективний  текстовий контент; проробити детальний аналіз підвидів 

інформаційних, аналітичних та публіцистичних жанрів: поняття 

"замітка/новина", "репортаж", "інтерв'ю", «журналістське розслідування» їхні 

специфічні особливості та структурні елементи; навчитись опрацьовувати 

інформацію, уточнювати, поширювати коментарем, шукати першоджерела, 

відрізняти фейк від достовірної інформації, засвоїти основи журналістики 

даних.  



 

Основні завдання вивчення дисципліни: знати що таке інформаційний 

привід, як його знайти та створити; надати основні інструменти роботи з 

інформацією та вміння змістовно використовувати ті чи інші жанри сучасних 

медіа для створення цільоспрямованного месседжу; сформувати уявлення 

про алгоритми вибудови текста від наміру до опублікування; навчити 

аналізувати відкриті дані та використовувати їх для створення текстів з 

елементами розслідувань. 

 

       Професійні стандарти та етика журналістської діяльності 

       Журналістська етика в системі загальної Етики. Виникнення 

журналістської етики. Специфіка та завдання журналістської етики. Мораль. 

Професійна мораль. Трудова мораль. Професійна етика.   

       Виконання ЗМК функції інформування, аналізу, громадської критики та 

контролю. Правдивість та точність. Редакційна чесність та незалежність. 

Справедливість. Недоторканість приватного життя. Загальна характеристика 

стандартів новинної журналістики. Поняття про незбалансовану подачу 

інформації. Порушення стандарту балансу. Баланс думок та структура 

журналістського матеріалу. Відмова від коментаря. Джерела інформації: 

компетентні, причетні до події, готові відповідати за сказане. Анонімні 

джерела. Перевірка джерел інформації. Правила оприлюднення даних 

соціологічних досліджень Подача фактів, а не журналістських коментарів. 

Вимоги щодо уникнення журналістами суб‘єктивізму. Поняття про точність 

інформації. 

       Суть оперативної подачі інформації. Критерії цінності новини. 

Особливості подачі новин. Перевірка інформації з соціальних мереж. Типові 

помилки журналістів при роботі з соцмережами. Перевірка акаутнів, фото- й 

відеоматеріалів. Інструменти перевірки акаунтів, фото- й відеоматеріалів. 

 

Методологія та технологія кампаній зв’язків з громадськістю 

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з 

основними технологіями  Паблік Рилейшнз.  А саме: Key Messages. Складові 

PR-концепції: філософія, позиціонування та цінності. Методика SMART. 

Класифікації PR-технологій та PR-акцій. Поширені засоби оцінки 

ефективності PR. KPI для MR у традиційних медіа. KPI для бренду у 

соціальних медіа. KPI для оцінки роботи корпоративних SM-акаунтів  та 

спільнот. Технологія Storytelling: інсайти VS трюїзми. Бренд-сторі. PR–

тексти. Презентації та публічні виступи. Бізнес-план як основа 

комунікативної стратегії. PRIMEFACT, ICEDRIPS та SWOT-аналіз. 

Клієнтський портрет. Засоби генерації ідей для PR. Технологія 

інформаційного резонансу. Візуальні комунікації у PR. Технології 

спонсорингу і фондрайзингу. PR у кризових ситуаціях. 



Медіарилейшнз 

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з 

основними особливостями та принципами побудови комунікацій із 

сучасними медіа, суб‘єктами комунікативних взаємодій, базовими аспектами 

та технологіями медіарилейшнз.  

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у оволодінні  

теоретичними знаннями про місце та роль паблік рилейшнз у медійному 

забезпеченні сучасних суб‘єктів соціальних комунікацій, формуванні 

професійних компетенцій у сфері підготовки та реалізації взаємодій між 

організаціями та медіа. У межах програми студенти ознайомляться з 

принципами роботи сучасної прес-служби, технологіями вироблення новин, 

здобудуть практичні навички з розробки та проведення медійних кампаній, 

спеціальних заходів для журналістів, створення текстів для медіа та участі у 

побудові ефективних комунікаційних взаємин організації та медіа.   

 

 

Візуальні комунікації 

Метою викладання навчальної дисципліни «Візуальні медіакомунікації» є 

формування системного уявлення про закономірності комунікації, 

здійснюваної за допомогою візуальних медіа. Студенти знайомляться із 

історією появи візуальних медіа, еволюцією способів бачення та 

своєрідністю візуального сприйняття та медіакомунікації на різних етапах 

суспільного розвитку. Також у процесі освоєння дисципліни студенти 

навчаються закономірностям сприйняття візуальної інформації самої по собі 

та в комбінації з іншими видами, їм прищеплюється уявлення про 

контекстуальність візуальної медіакомунікації та навички оперування нею у 

мультисенсорному просторі сприйняття. Дисципліна формує навички 

естетично привабливого, композиційно правильного, безпечного оформлення 

повідомлень у візуальних медіа – друкованих виданнях, відеоматеріалах, 

цифровому просторі, тощо. 

Відповідно, після завершення курсу студенти мають знати особливості 

способів бачення та візуальної медіакомунікації на різних етапах суспільного 

розвитку, знати та вміти використовувати основні закономірності сприйняття 

статичних і динамічних візуальних повідомлень у різних медіа, надавати 

зображенню, тексту, сторінці в Інтернеті естетичної привабливості, а також 

створювати, визначати і критично аналізувати дискурси, що конструюються 

у медіа засобами візуальної комунікації. 

 

 

Журналістське розслідування 

Програма навчальної дисципліни «Журналістські розслідування» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності  –Журналістика. Мета 

викладання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з концепцією, 

системою основних понять, з принципами і видами розслідувальної 



журналістики, виробити навички пошуку, визначення методики осмислення 

інформації, аналізу й оцінки явищ із різних сфер життя суспільства у процесі 

розслідування. Під час курсу будуть розглянуті фактори, що визначили 

бурхливий розвиток журналістських розслідувань у сучасному світі, їхню 

роль у становленні громадянського суспільства в Україні. На практичному 

матеріалі досліджено мету, засоби, принципи, умови і форми існування цього 

виду журналістської діяльності, перспективи розвитку й особливості 

адаптації закордонного досвіду в українських умовах.   

 

Основні завдання вивчення дисципліни: знати визначення поняття 

«журналістське розслідування»;  

з‘ясувати місце розслідувальної журналістики в системі сучасних видів 

журналістської діяльності; 

вивчити основні методи пізнання дійсності, якими користується журналіст в 

Україні у процесі проведення розслідувань; 

 

осмислити принципи створення тексту журналістського розслідування; 

виявити співвідношення понять достовірності, доказовості, переконливості; 

Вміти використовувати реєстри відкритих даних, інформаційні запити для 

отримання інформації. 

 

Маніпулятивні технології в соціальних комунікаціях 

Навчальна дисципліна «Маніпулятивні технології в соціальних 

комунікаціях» являє собою курс лекцій, семінарів, практичних занять, 

присвячених вивченню феномену маніпуляції у соціальних комунікаціях 

сучасного соціуму в контексті критичного міждисциплінарного підходу; 

розгляду теоретичних основ, типології і конкретних практичних прикладів 

технологій маніпулювання, що застосовуються у різних сферах суспільного 

життя; ознайомленню з принципами виявлення маніпулятивних технологій і 

методик, а також зі способами протистояння їхній дії. Дисципліна 

спрямована на розвиток у студентів критичного мислення, формування 

комунікативної компетентності, медіакомпетентності, формування уявлень 

про основні принципи, технології, методики, методи і прийоми маніпуляції 

індивідуальною та суспільною свідомістю, а також, на цих засадах, про 

способи протидії ним. В результаті студенти мають використовувати набуті 

теоретичні знання та аналітичні навички для розпізнання прихованого 

впливу в процесах соціальних та медіакомунікацій; аналізувати 

загальнотеоретичний і конкретно-прикладний матеріал, робити на базі цього 

аналізу самостійні висновки, продукувати та обґрунтовувати власну точку 

зору на проблеми використання маніпулятивних технологій в соціальних 

комунікаціях і способи їхнього вирішення; аналізувати конкретні ситуації, 

пов‘язані з використанням тих чи інших маніпулятивних технологій; 

розробляти рекомендації щодо способів протистояння маніпулятивному 

впливу. 
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Watchdog українських ЗМ (ГО «Детектор медіа» : Детектор медіа – 

українське інтернет-видання про медіа від команди Наталії Лигачової) – 

http://detector.media/ – 

2. Проект MediaSapiens був започаткований «Телекритикою» (зараз – 

«Детектор медіа») у 2010 році за підтримки Інтерньюз-Нетворк (США) – 

http://osvita.mediasapiens.ua/ – 

3. http://www.stopfake.org – Інформаційний ресурс «StopFake» 

4. TEXTY.org.ua – суспільно-політичне та аналітичне інтернет-видання – 

http://texty.org.ua/ 

5. Інститут масової інформації (ІМІ) (українська громадська організація)  – 

https://imi.org.ua/ 

6. Проект «Українського кризового медіа-центру» – http://uchoose.info/ 

7. Онлайн-курс «Новинна грамотність» [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : http://video.detector.media/special-projects/novynna-gramotnist-i22 

8. Дистанційний навчальний курс медіаграмотності для громадян (створений 

IREX у партнерстві з Академією української преси та StopFake) – 

http://irex.mocotms.com/ml_web/story_html5.html 

9. Дистанційний курс «Верифікація в Інтернеті» (розрахований на 

журналістів і редакторів пострадянського простору) – 

https://vumonline.ua/course/verification-in-the-Internet/ 

10. Освітній проект «OSINT Academy» від Інституту постінформаційного 

суспільства (курс дає розуміння базових інструментів розвідки з відкритих 

джерел і розрахований на журналістів, блогерів, громадських активістів, 

представників прес-служб і всіх, хто створює і поширює контент з важливих 

для українського суспільства питань) – http://www.osint.academy/ 

11. Дистанційний курс «Як розуміти соціальні мережі» – 

https://vumonline.ua/course/how-to-understand-social-networks/ 

12. Мультимедійний онлайн-посібник «МедіаДрайвер» (від Детектор Медіа) – 

http://mediadriver.online/ 

13. Видання «Як розпізнати фейк?» (від Міністерства інформаційної політики 

України, розроблене та реалізоване спільно з проектом ЄС «Association4U») 

– http://mip.gov.ua/files/pdf/antifake_ua_web.pdf 

14. http://www.stopfake.org – Інформаційний ресурс «StopFake» 

15. http://ukrcontent.com/ –  Центр контент-аналізу (Відкриті звіти) 

http://socionet.ru/ – Cоціонет – інформаційний простір з суспільних наук. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

       Теоретичне випробування спрямоване на виявлення навичок 

самостійного критичного мислення й письмового аргументованого 

послідовного викладу власних думок. Відповідаючи на питання з екзамену, 

студент повинен показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати 
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думки, структурувати інформацію, точно та повно відтворювати факти, 

прізвища, назви праць вчених, конкретні концепції та аналізувати їх, 

виділяти причинно-наслідкові зв‗язки, ілюструвати поняття відповідними 

прикладами, аргументувати свої висновки. 

 

      Максимальна кількість балів, яку можна отримати за результатами 

атестаційного екзамену – 100 балів. 

 

 

       

Кількість балів за відповідь на кожне питання розподіляється 

розподіляється таким чином 

 
 

 

 

 

1  

питанн

я 

 

2 

питанн

я 

 

3 

питан

ня 

Повнота, логічніть та послідовність розкриття  логічність балів   балів  7  балів  

теми питання 
 

8 балів 8 балів 8 балів 

  Самостійність відповіді та її відповідність темі 7 балів 6 балів 6 балів 

  Знання теоретичного матеріалу ( з точними   

  посиланнями на назви праць вчених, конкретні  

  теорії), вміння аналізувати їх, виділяти   

  причинно-наслідкові зв‗язки 

  10 балів  

 

10 балів 10 балів 10 

балів 

  Аргументованість висновків, вміння відрізняти  

  головне від другорядного  

6 балів 6 балів 6 балів 

  Грамотність, охайність оформлення роботи  3 бали 3 бали 3 бали 

  Усього 
34 бали 33 бали 33 

бали 

100 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


