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Анотація 

 

Метою проходження практики є закріплення теоритичних знань, здобутих 

студентами під час проходження курсу “Вступ до спеціальності”. Практикум 

базується на аналізі практичних кейсів та найбільш резонансних медійних 

дилем. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, що має на меті 

закріплення теоретичних знань про стандарти та етику в роботі журналіста на 

практичних ситуаціях. Така робота вимагає від студентів адаптації вже 

отриманих знань до конкретних ситуацій та напрацювання особистої 

професійної позиції та навички комунікувати свої знання у доступній для 

непрофесійної аудиторії формі.    

 

Завдання практикуму є виготовлення короткого відеоповідомлення, 

адаптованого під формат соціальних мереж, що би пояснював приклад 

порушення професійної етики журналістів непрофесійній з точки зору 

медіаграмотності аудиторії. Передбачається, що студенти можуть публікувати 

ці результати своєї практичної роботи на своїх сторінках у соціальних мережах, 

https://meet.google.com/hsz-aseo-iit


сторінках університету. В такий спосіб студенти не лише отримують власний 

практичний досвід у виявленні та аналізі медійних повідомлень, а також 

поширюють отримані знання у популярному форматі на засадах “рівний – 

рівному”.  

 

Програма практики 

 

Установче заняття №1. Метою заняття є нагадування основних теоретичних 

засад курсу “Вступ до спеціальності”, що є необхідними під час проходження 

навчальної практики. Також під час заняття студенти ознайомляться із 

технічними вимогами до свого підсумкового завдання навчальної практики та 

отримують рекомендації щодо алгоритму виконання завдання.  

 

Теоретичні основи, що потребують повторення: принципи мультимедійності та 

еволюція сприйняття інформації в сучасному світі; етичні засади діяльності 

журналіста, основні положення Кодексу етики українського журналіста.  

 

Самостійна практична робота. Протягом тижня після першого установчого 

занняття студентам необхідно виконати основну частину завдання навчальної 

практики. Завдання навчальної практики полягає у:  

- моніторингу інформаційного простору (рекомендовані джерела будуть 

надані викладачем, але перелік не є вичерпним; студенти можуть 

знаходити приклади з власного переліку медіаресурсів);  

- виокремлення одного яскравого прикладу порушення професійних 

стандартів журналістів та / або Кодексу етики українського журналіста; 

приклад може містити як одне виразне порушення або містити одразу 

кілька таких порушень в одному повідомленні;  

- формулювання пояснення на принципах “рівний-рівному” за таким 

планом: в чому полягає порушення; як непрофесійному читачу вміти 

ідентифікувати такі повідомлення; в чому проблема таких повідомлень; 

як аудиторії уникати повідомлень чи медіа, що зловживають такими 

порушеннями;  

- оформлення цього аналізу у вигляді відеоповідомлення так, аби змістовна 

частина була викладена в доступному форматі, орієнтованому на 

соцмережу (на вибір студента).  

 

Установче заняття №2. Аудиторне заняття орієнтоване на практичні 

рекомендації щодо оформлення відеоповідомлення. На момент заняття 

студенти мають підготувати сценарій свого відеоповідомлення. Консультації зі 

змістовною частиною повідомлення.  

 



Самостійна практична робота. Оформлення повідомлення, публікація на 

сторінках у соціальних мережах, збір відгуків та реакції аудиторії.  

 

Оцінювання практики відбувається за підсумками виконання фінального 

практичного завдання. В якості фінальної роботи студенти надсилають 

посилання на свою роботу в соцмережах чи на файли в хмарних сервісах.  

 

Політика навчальної практики 

 

Практика триває протягом двох тижнів. Студенти отримують методичні 

вказівки до виконання самостійної практичної роботи під час установчих занять 

аудиторно. Перше установче заняття полягає в ознайомленні студентів з 

основними цілями та задачами практики. За тим протягом тижня студенти 

мають виконати 80% фінального завдання навчальної практики. Протягом 

тижня студенти можуть консультуватися щодо алгоритму своїх дій в онлайн-

форматі.  

 

Друге установче завдання має на меті коригування результатів роботи 

студентів, консультування щодо форми фінального завдання та формулювання 

основного повідомлення для соцмереж.  

 

Для успішного зарахування навчальної практики студенти мають:  

1) Виконати завдання самостійно. Самостійно знайти приклад для аналізу, а 

не брати вже існуючі приклади з висновків медіаекспертних організацій.  

2) 80% оцінки складає змістова частина. Тобто найважливішим для якісного 

виконання завдання є пошук релевантного та цікавого прикладу, 

формулювання повідомлення та побудова аргументації.  

3) 20% оцінки складає формат повідомлення. Рекомендованим форматом є 

відеоповідомлення у найрізноманітніших його проявах. Студентам 

необхідно проявити творчий підхід та індивідуальний авторський стиль 

для оформлення змістової частини. Досконалість форми є важливою, але 

не визначальною складовою роботи, оскільки навички практичної роботи 

з відеоредакторами не входять у пріоритети першого року навчання.  

4) У разі відсутності технічної можливості виконати завдання у 

відеоформаті, студенти можуть виконати в будь-якому іншому форматі 

(колаж, тестове повідомлення, ілюстрація тощо). Про це студент мусить 

повідомити викладача не пізніше другого установчого аудиторного 

заняття.  

5) Вчасна подача фінальних робіт завершується до 23:59 27 червня. Роботи, 

що подаватимуться пізніше можуть бути оцінені в розумні строки, але з 

вирахування балів від максимального.  



 

Рекомендація! Навчальна практика орієнтована на реальну практичну 

апробацію результатів курсу. Тож студентам наполегливо рекомендовано 

виготовляти такі фінальні роботи, які вони зможуть опублікувати на своїх 

сторінках у соцмережах, зможуть зібрати зворотний зв’язок, реакцію своєї 

аудиторії, оцінити, наскільки доступною мовою викладений матеріал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


