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Силабус навчальної 

дисципліни 

 

«МЕДІАЕТИКА» 

 

Спеціальність 061 

«Журналістика» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Базові поняття у галузі етики взагалі і медіаетики, зокрема; історичні 

етапи  становлення медіаетики;  кодекси журналістської етики країн 

світу; основні проблеми етичного характеру з якими стикаються 

журналісти під час професійної діяльності, практичні рекомендації щодо 

їх вирішення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування розуміння, щодо 

прийняття правильних рішень в  журналістській практиці, застерегти від 

потрапляння в етичні пастки під час роботи, розвивати культуру 

прийняття етично правильних рішень.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- засвоїти вимоги до норм поведінки працівників ЗМІ; 

- cпецифіку професійної роботи журналіста - правила, методи та 

прийоми спілкування з громадянами; 

 розуміти особливості та закономірності сприйняття суспільством тих 

чи інших дій журналіста. 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень під час 

журналістської діяльності, зокрема: в ситуаціях конфлікту інтересів, під 

час висвітлення виборчого процесу, міжнародних подій; в екстремальних 

ситуаціях війни, катастроф, актів громадянської непокори, тощо. 

 знати правила ділового етикету та міжнародного протоколу і вміти їх 

використовувати в журналістській практиці; 

 навчитися фахово працювати з джерелами інформації: правильні 

підходи до вибору та перевірки джерел інформації.  

 перевіряти, систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває наступних компетентностей: 

 здатність професійно  застосовувати навички спілкування з 

громадянами; 

 здатність використовувати надбання світової та вітчизняної 

медіаетики у справі особистої культурної самоідентифікації; 

 здатність з відповідальністю ставитись до створення кожного 

журналістського матеріалу; 

 здатність  спілкуватись як в рамках публічного виступу так і наодинці 

з героями журналістських матеріалів; 

 здатність аргументовано впливати на медіа аудиторію; 

 здатність визначати ефективність публічного виступу – міру 

сприйняття власного виступу масовою аудиторією. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Етика як філософська наука. Основні різновиди 

етики. Моральні цінності сучасної журналістики. Індивідуальна та 

суспільна моральна свідомість. Кодекс професіної етики українського 

журналіста. Журналістські права у світлі Європейської конвенції з прав 

людини. Моральні норми та принципи журналіста. Обов’язок. 

Справедливість. Журналістська відповідальність, дія та свобода 



журналіста. Конфлікт інтересів під час журналістської діяльності. Права 

та обов’язки журналіста під час виборчих перегонів. Переваги 

дотримання етичних норм  поведінки Культура спілкування й діловий 

етикет. Свобода ЗМІ. Загальні принципи роботи з джерелами інформації. 

Обмеження журналіста. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  тематичні виступи, методи тренінгу, навчальні 

дискусії, ділові ігри, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому, другому і третьому 

семестрах (бакалаврського рівня вищої освіти): Вступ до спеціальності. 

Основи тележурналістики. Основи радіожурналістики. Фотомистецтво. 

Журналістські жанри. Сучасна українська мова. Основи наукових 

досліджень. 

Пореквізити Теорія і методика журналістської творчості. Інтернет-журналістика. 

Медіаправо. Основи видавничої справи. Риторика. Редагування 

медіатекстів. Методика роботи прес-секретаря. Журналістський 

менеджмент і маркетинг та ін. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Журналістська етика: посібник для підготовки до державного 

іспиту/Мостовий В.П., Різун В.В., ред. -  Київ ЗН УА, 2014. – 224 с. 

2. Іванов В.Ф.,Штурхецький С.В. Практикум із журналістської етики: 

навчальний посібник/МОН МС України; Комісія з журналістської етики; 

Іванов В.Ф., ред. – 2-е вид.,стер.- Київ: О.Зень, 2012.- 320 с. 

3. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика.: підручник /МОН 

України - 2-е вид. – К.: Вища школа, 2007. – 232 с. 

4. 4. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика.: підручник /МОН 

України - 2-е вид. – К.: Вища школа, 2006. – 232 с. 

5. Кібл Р. Журналістська етика : пер. с англ./Інститут журналістики 

КНУ ім Т.Шевченка.Київ: Київська типографія, 2007. – 188 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 кафедр журналістики та реклами і зв’язків з 

громадськістю, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово 

Кафедра Кафедра журналістики 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) КУЛИНИЧ ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА 

Посада: доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:  

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

викладацький-склад/  

Тел.: 406- 73-76 

E-mail: oleksandra.kulynych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.216 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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