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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПРАВОЗАХИСНА ЖУРНАЛІСТИКА» 

 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового перліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

У результаті вивчення дисципліни студенти мають отримати 

розуміння суті правозахисної журналістики;  недискримінаційного 

підходу в медіа; бачення загальних тенденцій і перспектив 

розвитку українських засобів масової інформації за темами та 

ролями соціально-правозахисної медіадіяльності; виявляти  сильні 

та слабкі ознаки медіа, щодо дотримання етичних стандартів у 

висвітленні тем, пов’язаних із правами людини. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування компетентності у сфері прав людини, рівності та 

недискримінації, посилення чутливості українських журналістів до 

проблематики меншин та вразливих груп, а також дотримання 

етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, 

пов’язаних із правами людини.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 Формування навичок роботи із різними джерелами інформації 

про  порушення прав людини, співпраця з  правозахисними 

організаціями;  

 засвоєння провідних ідей, принципів та підходів в правозахисній 

журналістиці;   

  формування теоретичних знань та практичних вмінь взаємодії з 

представниками вразливих груп, правозахисниками та створення 

текстів на визначену тематику. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здійснювати професійне спілкування з представниками 

вразливих груп, дотримуючись принципу толерантності й етичних 

норм; 

 вміти використовувати ознаки (типові, особливі; тематичні та 

рольові) правозахисної журналістики при підготовці 

журналістських текстів; 

  долати й упереджувати національно-культурні стереотипи; 

 виконувати соціальну місію. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Характеристики прав людини. Засоби масової 

інформації та права людини. Становлення правозахисної 

журналістики у світі та в Україні. Порушення прав людини в 

Україні. Стандарти прав людини ООН. Європейські стандарти 

прав людини. Європейська комісія з прав людини. Правозахисний 

рух в Україні. Діяльність правозахисних громадських організацій. 

Правила написання матеріалів на чутливі теми. Робота з 

джерелами інформації. Діти, жінки, люди з інвалідністю як 

вразливі групи в правозахисній  журналістиці. Ґендерна рівність та 

протидія ґендерно обумовленому насильству, сексизму. Провідні 



ідеї та принципи відбору інформації в правозахисній  

журналістиці. Журналістська етика у висвітленні проблематики 

біженців, мігрантів та вимушених переселенців. Особливості 

вживання термінології. Типові порушення прав людини та чому це 

важливо висвітлювати. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії, мозкова атака, 

робота в групах. 

Форми навчання: денна, заочна  

Пререквізити «Вступ до спеціальності», «Фотомистецтво», «Медіапсихологія», 

«Еристика».  

 

Пореквізити «Медіаправо», «Редагування медіа текстів», «Фактчекінг», 

«Міжнародна журналістика», «Інтернет-журналістика», «Історія 

журналістики». Знання з правозахисної журналістики можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи 

 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Кузнецова О.Д. Правові норми журналістики України : 

Посібник. – Львів, 2006. – 351 с. 

2. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : 

навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. 

Василенко та ін. ; за ред. В. В.Різуна. – К. : 

Видавничополіграфічний центр "Київський університет", 2010. – 

287 с. 

3. Атамась Геннадій Олексійович, Шелепов Анатолій 

Прокопович, Якутка Анатолій Миколайович  

Правознавство: навчальний посібник.  – Львів: Львівська 

політехніка, 2004. – 252 с. 

4.  Брайант Дженнингз,Томпсон Сузан  

Основы воздействия СМИ: пер. с англ.  – Москва: Вильямс, 2004. –

 426 с. 

5. Карпенко Віталій Опанасович  

Журналістика: основи порофесіональної комунікації: навчальний 

посібник/ МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики.  – Київ: Нора-прінт, 2002. – 348 с. 

6. Іванов Валерій Феліксович, Сердюк Володимир Євгенович  

Журналістська етика: підручник/ МОН України – 2-е вид., випр.  –

 Київ: Вища школа, 2007. – 232 с.  

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42874 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія реклами і зв’язків з громадськістю, яка 

оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=104580&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=104580&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=104580&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=104580&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=137418&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=137418&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=137418&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=195465&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=195465&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=195465&lang=uk-UA


Викладач(і)  

  ІВАЩУК АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА 

Посада: завідувач кафедри реклами і звязків з громадськістю 

ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікації 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 
fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_rzg/професорсько-викладацький-склад/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11067Ivashchuk.pdf 
Тел.: 406-73-76 

E-mail: antonina.ivashchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.218 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Дисципліна раніше не викладалась 
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