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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Курс „Медіакритика” має на меті ознайомити студентів із розвитком медіакритики як 

новим видом журналістської діяльності за кордоном та в Україні, узагальнити і 

систематизувати раніше набуті знання із правових основ журналістики, професійної 

майстерності, журналістської етики, практично застосовувати їх у щоденній діяльності. 

Також курс спрямований на вивчення і засвоєння на конкретних прикладах норм, які 

регламентують якісну діяльність засобів масової інформації. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: 

З’ясувати роль медіакритики у інформаційному просторі України та стан сучасних 

медій; розкрити основні положення міжнародних стандартів якісних ЗМІ, а також 

сформувати журналіста-професіонала, який здатен критично осмислювати отриману 

інформацію. 

 

3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої 

освіти має вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність 

засвоєння курсу. 

Медіаетика 

Медіаправо 

 

4. Результати навчання 

знати: 

 основні терміни і поняття, якими користуються у медіакритиці; 

 випадки порушення морально-етичних норм у діяльності ЗМІ; 

 історію зародження та розвитку медіакритики як особливої сфери журналістики в 

Україні і за кордоном; 

 різні форми та жанри творів медійної критики; 

 функції медіакритики, їх співвідношення з базовими функціями журналістики; 

 спеціалізовані видання, сайти, сторінки в інтернеті. 

 

вміти: 

 здійснювати моніторинг засобів масової комунікації; 

 оцінювати й аналізувати журналістські матеріали й інші матеріали медійного змісту; 

 володіти навичками медіакритичного аналізу й вміти писати різні за жанрами 
медіакритичні матеріали; 

 правильно застосовувати міжнародні стандарти при оцінюванні діяльності 
вітчизняних ЗМІ; 

 аналізувати друковані видання на предмет правильності застосування в них етичних 
норм української журналістики; 

 вільно орієнтуватися в тенденціях інформаційного ринку в контексті утвердження 

демократичних інститутів влади та суспільства. 

 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК4. Здатність використовувати вітчизняний і світовий досвід у галузі соціальних 

комунікацій. 

ФК10. Здатність використовувати професійні знання й практичні навички з журналістики, 

масової комунікації та інформації, комунікаційних технологій для дослідження 

комунікаційних явищ і процесів. 

ПРН7. Практикувати соціально відповідальну поведінку в професійній сфері, ефективно 

працювати в команді, діяти на основі етичних засад професійної діяльності. 

ПРН11. Орієнтуватися у масово-інформаційних та комунікативних процесах. 



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Предмет, основні характеристики, функції і жанри медіакритики 

Тема 1. 

Медіакритика як 

галузь 

журналістської 

діяльності. Історія 
поняття. 

10 2 4   4       

Тема 2. Функції 

медіакритики 

(інформаційно- 

комунікативна, 

пізнавальна, 

регулятивна, 

корекційна, 

просвітницька) 

10 2 4   4       

Тема 3. Жанрові 

форми української 

медіакритики 

(інформаційні, 

аналітичні, 

художня 

публіцистика в 

медіакритиці) 

12 2 4  2 4       

Тема 4. Соціальна 
роль медіакритики 

10 2 4   4       

Тема 5. 

Медіакритика: 

академічна, 

професійна та 

масова. 

10 2 4   4       

Тема 6. Розвиток 7 1 2   4       



медіакритики у 
світовому та 

українському 

інформаційному 

просторі. 

            

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

59 11 22  2 24       

Змістовий модуль 2. Медіакритика та її проблематика 

Тема 7. 

Медіакритика й 

аудиторія ЗМІ. 

Якісна і масова 

преса. 

10 2 4   4       

Тема 8. 
Розважальна 

функція сучасних 
ЗМІ. Феномен 

«жовтої» преси. 

10 2 4   4       

Тема 9. Проблеми 
медіаекології. 

10 2 4   4       

Тема 10. 

Пріоритет 

медіанасильства в 

сучасних ЗМІ. 

Концепція 

соціально 

відповідальної 

преси. 

10 2 4   4       

Тема 11. 

Проблема 

замовної 

журналістики. 

Історія поняття 

«джинса». Її 

ознаки, види і 

наслідки. 

7 1 2   4       

Тема 12. 

Проблеми 

становлення і 

розвитку 

регіональної 

медіакритики. 

Аналіз зразків 

регіональних 

медіакритичних 

досліджень. 

6 1 2   3       

Тема 13. Роль 
медіакритики в 

корекції 

соціально- 

шкідливих 

стереотипів 

8 1 2  2 3       



(етичних, расових, 
гендерних тощо). 

            

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

61 11 22  2 26       

Усього годин 120 22 44  4 50       
 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ Назва теми 

1. Підібрати приклади застосування різних жанрів медіакритики у 

ЗМІ. 

2. Проаналізувати 5 прикладів соціально-шкідливих стереотипів 

(етичних, расових, релігійних, гендерних). 

3. Проблематика медіакритичних матеріалів у різних типах ЗМІ 

(пресі, радіо, ТБ, інтернеті). 

4. Сформувати професійні вимоги до журналіста-критика ЗМІ. 

5. Здійснити моніторинг і написати огляд статей одного зі ЗМІ з 

точки зору відстоювання якісної журналістики. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю, методи навчання 
МН1 – словесні методи (лекція, співбесіда, консультація, дискусія тощо). 

МН2 – практичні заняття. 

МН 3 – робота з матеріалами медіа. 

МН6 – наочні методи (презентації, ілюстрації, відеоматеріали тощо). 

МН9 – самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної 

дисципліни. 

 

Методи оцінювання 

МО2 – тести, опитування, контрольні, самостійні роботи за індивідуальними завданнями. 

МО4 – звіти, реферати, статті. 

МО6 – презентації результатів виконання завдань. 
МО8 – іспит. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількіс 

ть 

балів 

(екзаме 
н) 

Сумарна 

к-ть 

балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

  

T1 T2 T3 T4 T5 T6   T T T T T T T   



        7 8 9 10 11 12 13   

5 5 5 5 5 5   4 5 4 4 4 5 4 40 100 
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6. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Медіакритика: https://www.mediakrytyka.info 

2. «Детектор медіа»: https://ms.detector.media 

3. Онлайн-видання про медіа: https://medialab.online 

4. Джерела інформації,  медіаграмотність  і російська пропаганда: результати 

всеукраїнського опитування громадської  думки.  URL: 

https://detector.media/infospace/article/164308/2019-03-21-dzherelainformatsii- 

mediagramotnist-i-rosiiska-propagandarezultati-vseukrainskogo-opituvannya- 

gromadskoidumki/ 

https://www.mediakrytyka.info/
https://ms.detector.media/
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https://detector.media/infospace/article/164308/2019-03-21-dzherelainformatsii-mediagramotnist-i-rosiiska-propagandarezultati-vseukrainskogo-opituvannya-gromadskoidumki/
https://detector.media/infospace/article/164308/2019-03-21-dzherelainformatsii-mediagramotnist-i-rosiiska-propagandarezultati-vseukrainskogo-opituvannya-gromadskoidumki/
https://detector.media/infospace/article/164308/2019-03-21-dzherelainformatsii-mediagramotnist-i-rosiiska-propagandarezultati-vseukrainskogo-opituvannya-gromadskoidumki/

