
 
  

 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Фактчекінг інформації» 
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Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 
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Мова навчання українська 

 

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

                        

                    

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

                                                             

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

E-mail:    l.vasylyk@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: «Майстер-клас з медіаграмотності» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(магістр) 
Етап  

П’ятий рік  
навчання 

(9-й семестр) 

Тривалість / 
розклад 

15 тижнів 
(4 години 
 щотижня) 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

7 
(210 годин) 

Академічний 
рік викладання 

2020-2021  

 

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

Основний 
викладач 

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 

30 30 — 8 142 
 

Поточне (формативне) оцінювання  

Модуль 1: Фактчек як світовий тренд. Практика фактчек в Україні та світі. Різновиди 
фактчеку за змістом, формою і направленістю. / 30 балів 6 тижнів 
Модуль 2: Створення матеріалу у форматі фактчек / 30 балів 9 тижнів 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Іспит – 40 балів 
Передбачені форми оцінювання: оцінювати інформацію на достовірність, вміти перевіряти її, 
підтверджувати правдивість, спростовувати недостовірні повідомлення, викривати фейки.   
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 
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2 
 

3 
 

4 
5 
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МОДУЛЬ 1. «Основи фактчек» 
Тема 1.  Вступ. Фактчек як світовий тренд. Практика фактчек в Україні. Різновиди фактчеку 
за змістом, формою і направленістю. 
Тема 2. Маніпуляція та популізм – типові ознаки. Класифікація маніпулятивних заяв. 
Відокремлення чуток від фактів. Концепція фактчек   
Тема 3. Об'єкт дослідження. Джерела заяв. Матриця актуалізації досліджуваного факту в 
заяві. Фейк і фактоїд. Маніпуляції, популізм, брехня. 
Тема 4. Доказова база. Структура матеріалу в форматі фактчек. 
Тема 5. Складні за форматами  докази. Оптимізація процесу доказу. 
Тема 6. Продукти фактчекінга. Рейтинги як похідна фактчекінга. Інфографіка.  
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Модуль 2. «Практика фактчек» 
Тема 1. Перевірка зображень. Базові принципи верифікації зображень.  
Тема 2. Перевірка відео. Технології перевірки. 
Тема 3. Джерела заяв та доказів. Сутність перевірки 
Тема 4. Використання соцмедіа як журналістського сканеру. 
Тема 5. Підтвердження дати події. Підтвердження місця. 
Тема 6. Перевірка новинних подій і надзвичайних ситуацій за допомогою краудсорсінгу 
Тема 7. Використання комп’ютерних обчислень для верифікації контенту, отриманого від 
користувачів. Twitter, Facebook, YouTube. Ідентифікація, перевірка і контакт з джерелами. 
Тема 8. Моніторинг та верифікація контенту під час виборів 
Тема 9. Висвітлення надзвичайних подій. 

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

• як відокремлювати чутки від фактів  

• як перевіряти дані 

• як використовувати соціальні медіа та 
контент, отриманий від читачів 

• як проводити верифікацію під час 
виборів  

• як використовувати OpenStreetMap, щоб 
позначити на карті території  

• інструменти перевірки    

• перевіряти фото 

• перевіряти відео 

• проводити верифікацію 

• перевіряти заяви публічних осіб 

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК-2 Здатність критично мислити. Здатність 
критично оцінювати отриману інформацію, 
використання логіки і раціональних міркувань, 
повнота аргументації для оцінки ситуації і 
правильності обраного шляху розв’язання 
завдань з урахуванням контексту. Здатність бути 
критичним і самокритичним. 
СК-5 Здатність до опрацювання інформації. 
Виявляти основну/необхідну інформацію. 
Здатність до виокремлення новини (факту); 
володіння інструментарієм перевірки 
інформації; здатність до вибору інформації на 
основі релевантності; вміти створювати 
матеріал для різних медіаплатформ; вміти 
інтерпретувати контент. 
СК-9 Здатність критично оцінювати та 
верифікувати інформацію 

ПР-2 Уміти критично оцінювати отриману 
інформацію, використовувати логіку і 
раціональне міркування для розв’язання 
завдань. 
ПР-17 Вміти самостійно працювати з 
джерелами літератури у галузі інформаційної 
діяльності, здійснювати аналіз із застосуванням 
сучасних принципів і методів дослідження. 

 


