
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

«МЕДІАБЕЗПЕКА»  
 

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія» 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Забезпечення функціонування системи медійної безпеки як 

фізичної особи – журналіста, так і технічних засобів медіа, 

інформаційна безпека. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення з основними принципами формування небезпек в 

медійній діяльності, цифрова обізнаність. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Принципам медіабезпеки, виявлення загроз медіабезпеки, 

юридичну безпеку медіа, інформаційна безпека журналіста її; 

види, втрата одержаної інформації, свідоме та несвідоме 

використання дезінформації, недостовірної інформації тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації, 

ідентифікувати небезпеку, оцінювати середовище перебування 

стосовно особистої безпеки, безпеки колективу, самостійно 

ухвалювати рішення про термінові заходи в разі виникнення 

екстремальних ситуацій, гарантувати особисту безпеку в 

екстремальних ситуаціях.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Правові засади безпеки діяльності медіа, безпека роботи медіа у 

місцях великого скупчення людей, під час масових безпорядків та 

в умовах виникнення паніки, екстремальних ситуаціях. Безпека 

журналіста під час виконання професійних обов‘язків. Цифрова 

обізнаність і інформаційна безпека. 

Види занять: Лекції. Семінарські заняття. Практичні заняття.  

Методи навчання: Презентація, групова дискусія, кейс.   
Експеримент. Дослідження. Поточний контроль знань. 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 

Пререквізити Базові знання безпеки медіа в екстремальних ситуаціях, 

інформаційна та медіабезпека. Базується на знаннях, отриманих на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання та навички можуть бути використані для розвитку власної 

кар’єри, для організації власної професійної діяльності.  

 

(Ф 21.01 - 03) 



 
Фото 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література:  

1. Міжнародне гуманітарне право: Підручник Затверджено МОН. – 

К.: Знання, 2007. – 467 с. 

2. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. - 6-те 

вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 332 с. 

3. Довідник безпеки журналістів. Незалежна медіа-профспілка 

України. Упорядник – Ж. Клемпуш.-Рівне 2007. 

4. Романюк О. М. Заручники інформації: посіб. – К.: Такі справи, 

2007. – 168 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

5 корпус аудиторії 5.111, 7.204 та ін. Обладнання: проектор, 

комп’ютери з доступом до інтернету Програмне забезпечення: 

MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційний залік 

Кафедра Комп’ютерних мультимедійних технологій 

Факультет Міжнародних відносин 

Викладач(і) Матвійчук-Юдіна Олена Василівна 

Посада: Доцент 

Вчене звання: К. п. н. 

Профайл викладача: 

http://kmmt.nau.edu.ua/kmmt-page/tutors 

Тел.: (044)406-70-05 

E-mail: olena.matviichuk-iudina@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 5.104. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю на 

розкриття чинників психології поведінки особистості в 

екстремальних ситуаціях та убезпечення професійної діяльності, 

дотримання певних правил інформаційної безпеки. При викладанні 

дисципліни використовуються результати наукових досліджень та 

методичні напрацювання автора. 

Лінк на дисципліну  

 

 


