
 
  

 

 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«МЕДІАБЕЗПЕКА» 

(вибіркова) 

 

 

Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти перший бакалаврський 

Факультет — Філологічний  

  

Мова навчання українська 

 

Розробники: Попович Ю.О., асистент кафедри журналістики, к.н.с.к. 

 

Профайл викладача (-ів)  https://www.journalistic.space/julia-popovych/ 

Контактний тел.   +38 (0372) 58-47-02 

E-mail:    y.popovych@chnu.edu.ua 

Сторінка курсу в Moodle  https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2633 

Консультації    понеділок з 14.30 до 16.00 



 
  

 

 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Назва курсу: «Медіабезпека» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(бакалавр) 
Етап  

Другий рік  
навчання 

(3-й семестр) 

Тривалість / 
розклад 

15 тижнів 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

5 
(150 годин) 

Академічний 
рік викладання 

2020-2021  

 

Початок Перший тиждень вересня 2020 р. Брифінг курсу 
Перший робочий день 
семестру (9.50, 66 ауд). 

Основний 
викладач 

Асист. Попович Ю.О. 
Інші викладачі Не передбачені 

Запрошені 
викладачі 

Не передбачені 
 
 

Обсяг роботи студентів (в годинах) 

Лекції Практичні заняття Семінари Індивідуальна робота Самостійна робота 

14 16   69 
 

Поточне (формативне) оцінювання  

1 модуль «Основи медіабезпеки. Особливості робота журналіста в екстремальних ситуаціях» / 30 
балів  – 5 тижнів 
Передбачені форми оцінювання: есе, тести, вирішення практичних медіа-кейсів, аналіз сучасної 
журналістської практики. 
 
2 модуль «Влада та ЗМІ. Правові гарантії журналістам» / 30 балів  – 6 тижнів 
Передбачені форми оцінювання: есе, тести, вирішення практичних медіа-кейсів, аналіз сучасної 
журналістської практики. 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Залік – 40 балів 
Передбачені форми оцінювання: усна відповідь, тест. 
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 

 
 

1 
2 

Модуль 1. «Основи медіа безпеки. Особливості робота журналіста в екстремальних 
ситуаціях». 
Тема 1.  Основні джерела небезпеки в роботі журналіста. 
Тема 2. Робота журналіста в надзвичайних ситуаціях. 
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6-7 
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9-10 
11 

Тема 3. Робота журналіста при висвітленні етнічних конфліктів та терористичних актів. 
Терор і тероризм у сучасному світі. 
Тема 4. Висвітлення регіональних конфліктів. 
Тема 5. Військова журналістика. Безпека роботи у «гарячих точках». 
 
Модуль 2. «Влада та ЗМІ. Правові гарантії журналістам». 
Тема 1. Правові засади безпеки діяльності журналіста. Юридичні аспекти безпеки 
журналістів. Гарантії журналістам в українському медіазаконодавстві. 
Тема 2. Поведінка журналіста в екстремальних ситуаціях. Перша допомога та 
самодопомога в екстремальних ситуаціях. 
Тема 3. Професійна етика і робота ЗМІ. Права ЗМІ у конфліктних ситуаціях. Влада та ЗМІ. 
Тема 4. Судові позови проти ЗМІ. Цензура та способи протистояння їй. 

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

▪ основні принципи формування 
безпечної діяльності журналіста; 

▪ законодавчі акти та нормативні 
документи з питань безпеки діяльності 
журналіста. 

▪ аналізувати та оцінювати небезпечні 
ситуації, ідентифікувати небезпеку під 
час виконання журналістом професійних 
обов’язків; 

▪ розробляти і впроваджувати систему 
заходів, спрямованих на збереження 
отриманої інформації; 

▪ самостійно приймати рішення про 
термінові заходи безпеки у разі 
виникнення екстремальних ситуацій.  

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК01. Здатність застосовувати знання в 
практичних ситуаціях. 
 
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації. 
 
СК06. Здатність до провадження безпечної 
медіа діяльності. 
 
ПР18. Використовувати необхідні знання й 
технології для виходу з кризових 
комунікаційний ситуацій на засадах 
толерантності, діалогу й співробітництва 
 
ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність 
колективу з урахуванням цілей, обмежень та 
передбачуваних ризиків. 

▪ Журналістський матеріал. 
▪ Зразок заяви про злочин. 
▪ Список нормативних документів щодо 

безпеки журналіста. 
 

 

 


