
 
  

 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Проблематика ЗМІ» 

(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: Василик Л.Є., доцент кафедри журналістики, д.н.с.к. 

                       Мельничук Ю.Г., асистент кафедри журналістики, к.н.с.к.  

 

Профайл викладача (-ів)  https://www.journalistic.space/liubov-vasylyk/  

                                                            https://www.journalistic.space/juliia-melnychuk/  

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

E-mail:    l.vasylyk@chnu.edu.ua 

                                                            j.melnychuk@chnu.edu.ua   

Сторінка курсу в Moodle  - 

Консультації    четвер з 14.30 до 15.30 
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ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Назва курсу: «Проблематика ЗМІ (соціальна, правова)» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(бакалавр) 
Етап  

Другий рік  
навчання 

(4-й семестр) 

Тривалість / 
розклад 

11 тижнів 
(8 годин щотижня) 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

8 
(240 годин) 

Академічний 
рік викладання 

2021-2022  

 

Початок Перший тиждень лютого 2022 р. Брифінг курсу 
Перший робочий день 
семестру (9.50, 66 ауд). 

Основний 
викладач 

Асист. Мельничук Ю. Г. 
Доц. Василик Л. Є. 

Інші викладачі Не передбачені 

Запрошені 
викладачі 

Не передбачені 
 
 

Обсяг роботи студентів (в годинах) 

Лекції Практичні заняття Семінари Індивідуальна робота Самостійна робота 

44 44 — 6 146 
 

Поточне (формативне) оцінювання  

1 модуль «Соціальна проблематика ЗМІ» / 30 балів  – 5 тижнів 
Передбачені форми оцінювання: есе, тести, аналіз практичних медіа-кейсів, аналіз сучасної 
журналістської практики. 
 
2 модуль «Правова проблематика ЗМІ» / 30 балів  – 6 тижнів 
Передбачені форми оцінювання: есе, тести, аналіз практичних медіа-кейсів, аналіз сучасної 
журналістської практики. 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Іспит – 40 балів 
Передбачені форми оцінювання: презентація власного журналістського матеріалу. 
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 

 
1 
 

2 
3 
4 
5 

Модуль 1. «Соціальна проблематика ЗМІ». 
Тема 1.  Поняття «соціальної журналістики». Основні теми, що висвітлюються в 
соціальній проблематиці. 
Тема 2. Екологічна проблематика ЗМІ. 
Тема 3. Проблематика здоров’я в ЗМІ. 
Тема 4.  Дитяча проблематика ЗМІ. 
Тема 5. Проблематика національних меншин. 
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Модуль 2. «Правова проблематика». 
Тема 1. Онтологія прав людини. 
Тема 2. Омбудсман. Взаємодія ЗМІ з правозахисними організаціями. 
Тема 3. Адвокаційні кампанії та медіа. 
Тема 4. Стандарти відносин судів та ЗМІ. Жанр судового репортажу. 
Тема 5. Судова журналістика. Доступ журналістів на судові засідання. 
Тема 6. Фото- та відеозйомка. Фіксація в приміщенні суду. 
Тема 7. Журналісти та учасники судового процесу. 
Тема 8. Специфіка роботи журналіста та поліції. 
Тема 9. Пенітенціарна система та ЗМІ. 
Тема 10. Ювенальна юстиція. Система пробації. 
Тема 11. Робота прес-секретаря суду (прес-аташе). 
Тема 12. Правові ризики судової журналістики.  

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

▪ Соціальні аспекти буття українського 
суспільства та їх рецепцію в ЗМІ. 

▪ механізми захисту прав людини 
▪ правила роботи журналіста в залі суду 

та доступ до рішень та вироків 

▪ Створювати матеріали на соціальні 
теми. 

▪ Працювати з інформацією правового / 
правоохоронного / правозахисного 
характеру.  

▪ Отримувати доступ до такої інформації. 
▪ Подавати інформаційні запити до 

правоохоронних органів та судів. 
▪ Оскаржувати недоступ до інформації 
▪ Вести фото, відеозйомку судових 

засідань. 
▪ Готувати якісний контент на правову / 

правоохоронну / правозахисну 
проблематику. 

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати мо-
ральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та зако-
номірностей розвитку предметної області, її міс-
ця у загальній системі знань про природу і су-
спільство та у розвитку суспільства, техніки і тех-
нологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя.  
СК03. Здатність створювати медіапродукт.  
ПР15. Створювати грамотний медіапродукт 
на задану тему, визначеного жанру, з 
урахуванням каналу поширення чи 
платформи оприлюднення 

▪ Доповіді щодо соціальних аспектів 
життя в Україні. 

▪ Власний журналістський матеріал на 
соціальну тематику. 

▪ Правозахисний матеріал на власний 
тематичний вибір / формат тексту, 
фоторепортаж, відеосюжет 
 

 



 
  

 

 

 


