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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг із робочої програми навчальної дисципліни  

„Гарячі точки” планети у ЗМІ”) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристики навчальної дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0303 – 

журналістика та 

інформація 

Нормативна, фахово орієнтована, вибірна 

для магістрів 

Модулів – 3 Напрям: 8.03030101 – 

журналістика 

Рік підготовки 

5  

Змістових модулів – 3 Спеціальність: 061 – 

журналістика 

Семестр 

10  

Магістерська робота  Лекції 

16  

Загальна кількість годин 

– 90 

 Практичні, семінарські 

16  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2, 

лекційних – 1, 

практичних – 1, 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалаври 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58  

ІНДЗ 

10 10 

Вид контролю 

Іспит Іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

становить приблизно 1:3,5. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В умовах інформаційної глобалізації та комунікаційного прискорення, трансформації 

політичних, економічних та культурних інтересів і пріоритетів, зміни геополітичних і 

стратегічних векторів, актуалізується роль традиційних і новітніх засобів масової комунікації 

загалом і екстремальних мас-медіа зокрема. В останні десятиліття має місце процес 

інтенсифікації локальних конфліктів, пов’язаний як із внутрішніми, так і зовнішніми 

факторами: „паради суверенітетів”, екстремізм, шовінізм, тероризм, мілітаризація, боротьба 

за світове домінування і сфери впливу. Водночас, необхідно констатувати не лише високий 

рівень потенційних загроз, а й реальну вразливість, тобто незахищеність як слаборозвинутих 

держав, так і світових мілітаристів: 11 вересня 2001 року у США, Республіка Ічкерія, 

колишня Югославія, терористичні акти в Росії, Афганістані, Іраку, Пакистані, Індії, Великій 

Британії, Іспанії та в інших регіонах... Реальними загрозами сучасного світу є також хімічна, 

бактеріологічна, ресурсно-продуктивна й інформаційна безпека. 

Жодна національна журналістика не може бути осторонь світових викликів – як 

системних, так і раптових або тимчасових. Українська журналістика повинна не гірше за 

інші європейські журналістики орієнтуватися у світових процесах, українські журналісти – 

бути в епіцентрі подій і впливати на формування „порядку денного”. За інших умов наша 

держава ризикує і далі залишатися на інформаційній периферії, якщо не сказати більше – в 

інформаційній блокаді, а українська журналістика – перетворитися з потенційно 

професійного, авторитетного продуцента і репрезентанта новин на постійного посередника і 

ретранслятора чужих повідомлень, акцентів, пріоритетів (західних-східних, близьких-

далеких тощо).  

З погляду забезпечення ефективності національної інформаційної безпеки України й 

реалізації інформаційної політики держави, необхідно по-державному підійти до системи 

ЗМК, розробити стратегічний план розвитку національних мас-медіа, а не щорічно 

затверджувати неефективні тимчасові заходи з фінансової підтримки певних видів ЗМІ. 

Одним із першочергових кроків бачимо термінове відкриття прес-центрів, прес-бюро, 

кореспондентських пунктів українських ЗМІ за кордоном. Паралельно необхідно готувати 

журналістські кадри для цієї роботи – як шляхом інтенсивної перепідготовки журналістів-

практиків (не тільки в національних науково-дослідних університетах, а й у провідних 

національних редакціях), так і на базі студентів-журналістів акредитованих вишів. 

Мета курсу. Програму спецкурсу підготовлено на кафедрі зарубіжної преси та 

інформації Львівського національного університету імені Івана Франка. Укладач – кандидат 

філологічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент Житарюк Мар’ян 

Георгійович. 

„Гарячі точки” планети у засобах масової інформації” – прикладна міждисциплінарна 

дисципліна, розрахована на слухачів, що вже опанували курси „Зарубіжна преса: історія, 

теорія, сучасний досвід”, „Теорія і практика журналістики”, „Теорія і методика 

журналістської творчості”, „Аргументація в журналістиці”, „Аналітичні методи 

журналістики”, „Міжнародна комунікація”, „Зарубіжні теорії та моделі масової інформації”, 

„Теорія та історія світової та української культури”, „Філософія”, „Світова історія”, „Історія 

світової літератури”, спецкурси „Конфліктологія”, „Деонтологія журналістики”, 

„Розслідувальна журналістика”, „Правознавчі норми журналістики”, „Когнітологія” та ін., і 

сприяє систематизації та трансформації теоретичних знань у практичній реалізації 

журналістами-міжнародниками й журналістами-аналітиками. 

Спецкурс адаптований до сучасних інформаційних умов, враховує національні і 

глобальні виклики системи ЗМК, норми міжнародного гуманітарного права і міжнародної 

нормативно-правової бази із забезпечення свободи висловлювань, інтеґрує традиційні й 

новаторські теоретико-методологічні підходи, сприяє інтелектуальній та універсальній 

підготовці фахівців із високою морально-етичною та психологічною стійкістю.  
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Призначення спецкурсу “Гарячі точки” планети у засобах масової інформації” – 

дати комплексне уявлення про особливості екстремальної журналістики як творчо-

продуктивного виду діяльності студентам факультету журналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Мета спецкурсу – розвинути у майбутніх фахівців із журналістики та соціальних 

комунікацій професійний інтерес, спеціальні навики, морально-психологічну стійкість, 

підготувати їх до роботи в надзвичайних умовах, тобто підготувати фахівців, які могли б на 

основі адаптації одержаних теоретичних знань, закріплених на практичних заняттях, а також 

завдяки інтелектуальній та універсальній підготовці фахівців із високою морально-етичною 

та психологічною стійкістю фахово виконувати професійні обов’язки журналіста в 

екстремальних умовах (в зонах стихійного лиха, ескалації політичної напруги, в „гарячих 

точках” тощо). 

Спецкурс розрахований на студентів, які здобувають кваліфікаційний рівень 

„магістр”. 

 

Акценти спецкурсу 

Спецкурс „Гарячі точки” планети у засобах масової інформації” ставить за мету 

привчити студентів до системної роботи із нормативно-правовою базою (міжнародне 

гуманітарне право), прикладною літературою і першоджерелами (журналістські книжки і 

статті про журналістську роботу в екстремальних умовах), ознайомити слухачів із 

практичними рекомендаціями з безпечного перебування в небезпечних відрядженнях і 

закріпити необхідний матеріал з допомогою змодельованих гіпотетичних ситуацій. 

Наша дисципліна спрямовує слухачів на вміння вчасно виявити небезпечну проблему, 

сформулювати тему, осмислити концепцію і знайти ефективні способи її практичної 

реалізації в мас-медіа, виходячи з правила „не нашкодити” і принципу доцільності, прагнучи 

не наражати себе та оточуючих (джерел, свідків, героїв, колег) на небезпеку. 

Місце спецкурсу в навчальній структурі та зв’язок з іншими дисциплінами 

Спецкурс „Гарячі точки” планети у засобах масової інформації” є невід’ємною 

частиною вибірних фахово орієнтованих дисциплін на факультеті журналістики, які 

відповідають концепції підготовки фахівців на спеціалізації „Міжнародна журналістика”. 

Практичні навички спецкурсу 

Завдання спецкурсу. У спецкурсі акцентовано на загальних правилах, прийомах і 

принципах журналістики, міжнародній та національній нормативно-правовій базі, на 

причинах і наслідках ведення психологічних, інформаційних та воєнних дій. 

З огляду на свій фах, майбутні фахівці-журналісти та соціальні комунікатори повинні 

підготуватися не тільки теоретично, а й отримати певні практичні знання й навики: 

- як готуватися журналістові до роботи в “гарячій точці” (знання історії, культури, 

традицій, мови країни, де відбувається збройне протистояння; інформаційна, документальна, 

адміністративна, медична, фінансова підготовка); 

- як працювати в “гарячій точці” (поведінка, збір, збереження та використання 

інформації, засоби захисту). 
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Оскільки програмою спецкурсу передбачено вміння студентів синтезувати матеріал 

на основі фактів та процесів сучасного міжнародного життя, не можна оминути й 

найхарактерніших особливостей висвітлення новітніх конфліктів, які, за браком аудиторних 

годин, виносимо на самостійне опрацювання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Гарячі точки” планети у засобах 

масової інформації” підготовка висококваліфікованих, морально і психологічно стійких, 

фахівців, які повинні багато знати і вміти працювати в умовах підвищеної складності, в т.ч. і 

в зоні бойових дій. 

Наш спецкурс дасть можливість молодим фахівцям знати: 

• Історію зародження, становлення і сучасний досвід функціонування міжнародного 

гуманітарного права; 

• Міжнародні й вітчизняні нормативно-правові документи щодо забезпечення 

свободи висловлювання; 

• принципи Міжнародного гуманітарного права до журналістів у зоні збройного 

конфлікту; 

• Морально-етичні принципи; 

• Історію, звичаї і традиції країн, в яких доведеться працювати; 

• Правила поведінки в небезпечній зоні; 

• Про необхідність перевірки достовірності даних; 

• Термінологічний апарат, тобто поняття “гарячої точки”, локального конфлікту, 

воєнного конфлікту, інформаційної і психологічної воєн, ритуальних політичних і 

мафіозних ігор, дипломатії, тероризму, екстремізму, сепаратизму, національної 

гідності; 

• Тенденції синтезу конфліктології, масової маніпуляції, пропаганди під час 

військових конфліктів і місце в них журналістики. 

Студенти в процесі навчання повинні набути певних знань, щоб уміти: 

• застосовувати на практиці лінгвокраїнознавчий огляд; 

• правильно поводитись із колегами під час небезпечного відрядження; 

• адекватно поводитись із представниками влади, військовими, на КПП, у штабі, в 

комендатурі, при затриманні, в ув’язненні, у полоні; 

• правильно пересувати вдень, уночі, у складі групи журналістів із військовим 

супроводом, без патруля, на транспорті, без транспорту; 

• діяти біля мінних полів та на територіях, де може вестись вогонь; 

• працювати з інформаторами та інформацією; 

• застосувати принципи збалансованості інформації, виходячи із пріоритетності 

принципів важливості, достовірності і моральності; 

• критично осмислювати соціокультурні процеси; 

• відрізняти правду від наклепу і займати гідну громадянську позицію; 

• захищати правду і справедливість з допомогою своєї основної зброї – Слова. 

Переносні навички: 

Наші заняття передбачають набуття високого професійного і морально-етичного 

стандарту в медійній сфері: 

• правда і тільки правда; 
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• не нашкодити словом; 

• безкомпромісність до зла; 

• формулювати і формувати порядок денний. 

 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Лекції. Передбачено ознайомлення студентів із основними питаннями програми 

спецкурсу, теоретичними, методологічними і творчо-продуктивними аспектами, правовими 

й морально-етичними принципами роботи журналіста в екстремальних умовах; 

ознайомлення з рекомендованою літературою. 

Семінарські заняття. Передбачено виконання домашніх завдань (опрацювання 

рекомендованої літератури, підготовка до визначених проблем і тем, заготовки 

інформаційних довідок, здійснення порівняльного аналізу, накреслення варіантів розвитку 

подій, якісна фахова оцінка публікацій з „гарячих точок” тощо) в контексті публічного 

(прилюдного) узгодження із теоретичною складовою спецкурсу. Найпоширеніші форми: звіт 

про зібрану інформацію, з’ясоване – не з’ясоване (питання, на які знайдено відповіді і 

питання, на які відповідей не знайдено), презентація продукту (журналістського тексту), 

обговорення, підсумки (оцінка результатів). 

Самостійна робота студента під керівництвом викладача полягає в тому, що кожна 

тема потребує закріплення. Студенти працюють із рекомендованою літературою, з 

конкретними виданнями, матеріалами телерадіостанцій чи веб-сайтів, добирають вдалі і 

невдалі приклади роботи журналіста в екстремальних умовах, готують порівняльний аналіз. 

Індивідуально-групове творче завдання як основа підсумкової кваліфікаційної 

роботи за підсумками спецкурсу покликане виявити: а) скрупульозність і старанність 

виконання домашніх завдань зокрема і самостійної роботи загалом, б) вміння збирати, 

систематизувати, осмислювати і використовувати інформацію, в) уміння творчо (креативно) 

підходити до складних або нетрадиційних проблем, г) охарактеризувати членів умовної 

редакційної групи. 
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3. ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „ГАРЯЧІ ТОЧКИ” ПЛАНЕТИ У 

ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1 

ЖУРНАЛІСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ 

 

Тема 1 

ВСТУП ДО СПЕЦКУРСУ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ 

ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Актуальність проблем спецкурсу. Мета і завдання дисципліни. Методологічна база, 

предмети і об’єкти обговорення. Важливість лінгвокраїнознавчого огляду, який враховує 

соціально-політичну, економічну, культурологічну ситуації, расові, релігійні, мовні, етнічно-

національні й геополітичні фактори, ефективність преси думок у контексті протистоянь у 

сучасному світі. 

Мета лекційного заняття: ознайомити слухачів із предметом, метою і завданнями 

спецкурсу, обґрунтувати його актуальність, визначити теми для обговорення на 

семінарських заняттях. 

Завдання на самостійне опрацювання: 

1. Засвоїти лекційні матеріали, методологічну базу дисципліни. 

2. Дібрати приклади в мас-медіа до кожного виду екстремальної журналістики. 

 

Тема 2 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА В ЗОНІ КОНФЛІКТУ 

Поняття “гарячої точки”, локального конфлікту, воєнного конфлікту, інформаційної і 

психологічної воєн, ритуальних політичних і мафіозних ігор, дипломатії, тероризму, 

екстремізму, сепаратизму, національної гідності. Тенденції синтезу конфліктології, 

військових конфліктів і журналістики.  

Мета лекційного заняття: ознайомити студентів із низкою важливих для предмету 

понять (викладено у плані лекції). 

 

Завдання на самостійне опрацювання:  

1. Опрацювати нові терміни, запропонувати власні тлумачення. 

2. Підготувати вирізки зі щоденних (або тижневих – на вибір) видань, в яких 

відображаються види конфліктів – локального, воєнного, внутрішнього, зовнішнього. 

3. На прикладі поточних інформаційно-аналітичних матеріалів показати особливості 

інформаційних та психологічних операцій (воєн). 
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Тема 3 

ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ В „ГАРЯЧІЙ ТОЧЦІ” 

 

Навчання, самоосвіта, знання мов, культур, традицій, історії країн, де має місце 

конфлікт або війна. Психологічна стійкість, фізична готовність, медична профілактика, 

контактна інформація, інформаційне забезпечення, матеріальна підготовка (гроші), 

акредитаційні документи, редакційні та інші посвідчення, підготовка і перевірка технічних 

засобів, транспорту, розробка варіантів маршрутів (головних та альтернативних), способів 

евакуації, способи передачі повідомлень до редакції тощо. 

Мета лекційного заняття: ознайомити студентів з низкою особливостей і проблем 

під час підготовки до відрядження в небезпечну для життя і виконання професійних 

обов’язків зону. 

Мета практичного заняття: проаналізувати підготовку акредитаційних документів і 

вимоги до спеціальних посвідчень, що пред’являються в зоні конфлікту. 

Завдання на самостійне опрацювання:  

1. Опрацювати розділ посібника „Практичні поради журналістам, які відстоюють принципи 

свободи слова. – К.: Інститут масової інформації, 1998. – 88 с.” – про підготовку до 

відрядження в зону збройного конфлікту. 

2. Розробити і підготувати обґрунтування плану відрядження в зону внутрішнього 

конфлікту. 

3. Розробити і підготувати обґрунтування плану відрядження в зону міжнародного 

конфлікту. 

 

Тема 4 

ВИКОНАННЯ РЕДАКЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ І ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

ЖУРНАЛІСТІВ У ЗОНІ РИЗИКУ 

Поведінка з колегами, з представниками влади, з військовими, на КПП, у штабі, в 

комендатурі, при затриманні, в ув’язненні, у полоні. Особливості пересування вдень, вночі, у 

складі групи журналістів із військовим супроводом, без патруля, на транспорті, без 

транспорту. Дії біля мінних полів та на територіях, де може вестись вогонь (близько до лінії 

фронту, небезпека снайперського ураження тощо). Методи роботи з інформаторами та 

інформацією. Перевірка достовірності даних. Джерела і очевидці. Оцінка фото-, відео- та 

даних на цифрових носіях. Збалансованість інформації, тобто пріоритетність принципів 

важливості, достовірності і моральності, вторинність принципів оперативності, 

сенсаційності, натуралістичності, недопустимість „джинси”, „дези”, „інформаційного 

кілерства”, „піару” чи реклами. 

Мета лекційного заняття: ознайомити слухачів з основами поведінки в 

екстремальних випадках. 
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Мета практичного заняття: засвоїти методи і принципи роботи з джерелами 

інформації; перевірка достовірності інформаційних даних. 

Завдання на самостійне опрацювання:  

1. Продовжити опрацювання посібника „Практичні поради журналістам, які відстоюють 

принципи свободи слова. – К.: Інститут масової інформації, 1998. – 88 с.” – розділ про 

перебування в зоні збройного конфлікту. 

2. Виявіть у ЗМІ публікації з „гарячих точок” з порушенням принципу збалансованості 

інформації. 

3. Запропонуйте власні варіанти забезпечення інформаційного балансу у виявлених у ЗМІ 

публікаціях. 
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ПИТАННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №1 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

1. Від чого повинен відмовитися журналіст, який висвітлює бойові дії? 

2. З якою метою у журналістських посвідченнях, виданих на час перебування в 

небезпечному відрядженні, факультативно вказують релігійність? 

3. За яких умов журналіст здійснює перехід через зону бойових дій? 

4. Коли фото- та відеоматеріали із зони збройного протистояння заслуговують довіри? 

5. Навіщо в журналістських посвідченнях, виданих на час перебування в небезпечному 

відрядженні, обов’язково вказують групу крові та резус-фактор? 

6. Навіщо вписувати у паспорт журналіста групу крові і резус-фактор? 

7. Навіщо журналістові, захопленому в полон, погоджуватись на запис його голосу або 

використання почерку? 

8. Чого слід уникати під час поїздки у зоні бойових дій? 

9. Що можна і чого не можна робити журналістові у тилу ворогуючих сторін? 

10. Що не слід робити журналістові поблизу замінованої території, яка перекриває маршрут? 

11. Що означає дотримання правила „журналіст повинен діяти в межах законів і зберігати 

норми етики” у зоні збройного конфлікту? 

12. Що повинен і що не повинен робити журналіст у тилу ворогуючих сторін? 

13. Що повинен робити журналіст після прибуття до замінованої території, яка перекриває 

маршрут? 

14. Що слід робити журналістові у випадку сутички із озброєними людьми? 

15. Що, на вашу думку, є адміністративними документами, необхідними для роботи у зоні 

бойових дій? 

16. Як повинен відреагувати журналіст на серйозну небезпеку, що виникла при під’їзді до 

контрольно-пропускного пункту? 

17. Яка вакцинація необхідна перед поїздкою на місце бойових дій? 

18. Яка вакцинація обов’язкова після повернення з місця бойових дій (через 45 днів)? 

19. Який мінімальний термін дії паспорта журналіста, який відбуває для роботи у зону 

збройного конфлікту? 

20. Який статус журналіста із нейтральної держави на війні (у зоні збройного конфлікту) за 

нормами міжнародного гуманітарного права? 

21. Яких правил повинен дотримуватись журналіст, якого взяли в заручники? 

22. Які критерії спеціальної підготовки журналіста для роботи в „гарячій точці”? 

23. Які найперші дії журналіста, затриманого в зоні військового конфлікту? 

24. Які особливості пересування журналістів на кількох згрупованих транспортних засобах у 

супроводі поліції чи військових? 

25. Які правильні дії журналіста, який перебуває в будівлі під час артилерійського обстрілу? 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2 

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО І ЗАХИСТ ЖУРНАЛІСТІВ У 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДРЯДЖЕННЯХ 

 

 

Тема 5 

 

МІЖНАРОДНІ Й ВІТЧИЗНЯНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 

 

Аналіз українських та міжнародних нормативно-правових документів щодо свободи 

слова, як-от: Конституція України, Міжнародна Декларація прав людини тощо. 

 

Мета лекційного заняття: акцентувати увагу студентів на нормативно-правових 

документах, деклараціях і хартіях щодо свободи висловлювань. 

 

Мета практичного заняття: закріпити і поглибити знання про нормативно-правові 

документи, декларації та хартії щодо свободи висловлювань. 

 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 

Повторити законодавчу і нормативно-правову базу щодо свободи слова. 

 

 

Тема 6 

 

СПЕЦІАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ Й ВІТЧИЗНЯНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 

ДОКУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА 

 

Аналіз інформаційного законодавства, міжнародних хартій, договорів, кодексів, 

розроблених для забезпечення професійної діяльності журналіста. 

 

Мета лекційного заняття: детально проаналізувати інформаційне законодавство, 

розроблене для забезпечення професійної діяльності журналіста. 

 

Мета практичного заняття: закріпити знання про інформаційне законодавство, 

міжнародні хартії, договори, кодекси, розроблені для забезпечення професійної діяльності 

журналіста. 

 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 

Повторити законодавчу і нормативно-правову базу щодо забезпечення професійної 

діяльності журналіста. 

 

Тема 7 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ДО 

ЖУРНАЛІСТІВ У ЗОНІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 
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Аналіз Женевських конвенцій з погляду Міжнародного гуманітарного права. Аналіз 

забезпечення професійної роботи журналістів у зоні конфлікту з погляду дотримання норми 

про право на виконання професійних обов’язків. 

 

Мета лекційного заняття: здійснити аналіз норм і принципів міжнародного 

гуманітарного права та їхню ефективність у забезпеченні професійних обов’язків 

журналіста. 

 

Мета практичного заняття: закріпити лекційний матеріал, аналізуючи виконані 

завдання на самостійне опрацювання. 

 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 

1. На публічних прикладах показати забезпечення умов виконання професійних обов’язків 

журналістом у „гарячій точці”. 

2. На публічних прикладах показати перешкоджання виконання професійних обов’язків 

журналістом у „гарячій точці”. 

 

Тема 8 

 

ВИСВІТЛЕННЯ У ЗМІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

 

Морально-етичні проблеми. Принцип „не нашкодити” і мода на сенсації. 

Зацікавленість та відстороненість автора (медіа). Позитивні і негативні наслідки.  

 

Мета лекційного заняття: акцентувати на проблемних моментах висвітлення в мас-

медіа збройних конфліктів. 

 

Мета практичного заняття: з’ясувати реалізацію принципу „не нашкодь” на 

реальних прикладах (публікаціях) і виявити позитивні та негативні наслідки ігнорування 

морально-етичних проблем. 

 

Завдання на самостійне опрацювання: 

 

1. Виявіть у ЗМІ приклади неупередженого і збалансованого висвітлення подій у „гарячій 

точці”. 

2. Виявіть у ЗМІ приклади упередженого і незбалансованого висвітлення подій у „гарячій 

точці”. 
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ПИТАННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №2 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ: 

 

1. Виберіть варіант, де базові документи зі свободи преси подано у хронологічному порядку 

за часом їхнього ухвалення... 

2. Виберіть варіант, де базові документи зі свободи преси подано у хронологічному порядку 

за часом їхнього вступу в дію... 

3. Вкажіть варіант, в якому базові документи зі свободи преси подано у зворотній 

хронології з часу їхнього ухвалення. 

4. Вкажіть варіант, в якому базові документи зі свободи преси подано у зворотній 

хронології з часу їхнього вступу в дію... 

5. Вкажіть міжнародні неурядові організації загального правозахисного спрямування... 

6. Вкажіть міжнародні неурядові організації, які спеціалізуються в галузі захисту свободи 

висловлювань та свободи слова... 

7. Встановіть відповідність між назвами документів і датами їхнього ухвалення, де 1 – 

Загальна декларація прав людини (ЗДПЛ), 2 – Міжнародна конвенція політичних і 

громадянських прав (МКПГП), 3 – Європейська конвенція захисту прав і свобод людини 

(ЄКЗПСЛ), 4 – Міжнародна конвенція прав людини (МКПЛ), 5 – Африканська хартія 

прав людини (АХПЛ), 6 – Мюнхенська хартія (МХ): 

8. Кому надають особливий статус Конвенції 1949 р. і Додаткові протоколи до них 1977 р.?  

9. Назвіть базовий документ, який регламентує права і обов’язки журналістів... 

10. Назвіть міжнародну журналістську організацію, яка об’єднує національні журналістські 

профспілки... 

11. У якому документі сказано: „Упереджений коментар, який свідомо викривлює правду, 

пригнічує дух і гідність професії журналіста”? 

12. У якому із названих документів задекларовано права і обов’язки журналіста? 

13. Хто автор перших законів про війну? 

14. Хто стояв біля витоків сучасного гуманітарного права? 

15. Що таке „Право „Ґааґи”? 

16. Що таке „Право Женеви”? 

17. Що таке Кодекс Лібера? 

18. Яка з названих міжнародних організацій здатна допомагати журналістам безпосередньо в 

зоні збройного протистояння? 

19. Яка міжнародна організація загального правозахисного спрямування налічує понад 

мільйон постійних членів, об’єднаних майже у п’ять тисяч робочих груп, що працюють 

практично у всіх країнах світу? 

20. Який базовий документ гарантує права свободи думки і вислову та покладений в основу 

інших міжнародних документів, що гарантують права і свободи людини? 

21. Який документ передбачає право кожного „говорити, писати і друкувати все, що хоче, 

окрім тих випадків, коли існує реальна загроза для свободи Закону”? 

22. Який статус у журналістів, які здійснюють професійну діяльність у зоні збройного 

конфлікту? 

23. Яким документом передбачено мінімальний захист журналістів у зоні збройного 

конфлікту? 

http://www.consultant.ru/popular/terror/
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24. Яким чином регламентується діяльність журналіста з нейтральної держави в зоні бойових 

дій? 

25. Яким чином регламентується робота військового кореспондента? 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3 

 

ПІДСУМКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ІСПИТОВА РОБОТА: НАПИСАННЯ, 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПОДІЙ З 

„ГАРЯЧОЇ ТОЧКИ” 

 

 

Тема 9 

 

ПІДГОТОВКА ДО ПІДСУМКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ІСПИТОВОЇ РОБОТИ – 

НАПИСАННЯ АНАЛІТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Мета практичного заняття:  

Ознайомити студентів із завданням на підсумкову роботу (за результатами поточного 

контролю), дати певні вказівки і рекомендації. 

Особливості практичного заняття: 

Викладач ділить студентів на міні-групи (умовні редакції) чисельністю 3-5 осіб і дає 

такі практичні завдання (як взірець – поданий далі варіант):  

А) на основі запропонованої далі ситуації проаналізувати вихідні дані збройного 

конфлікту між задіяними в ньому сторонами „А” і „Б”; 

Б) залежно від обраного варіанту, підготувати аналітичний матеріал у друкованих ЗМІ 

(нейтральної сторони, конфліктної сторони та сусідів), в аудіовізуальних ЗМІ (нейтральної 

сторони, конфліктної сторони та сусідів); 

В) за тиждень до презентації здати виконану роботу у надрукованому (обсяг 3-5 

друкованих сторінок, кегль 12, інтервал 1,5, гарнітура Times New Roman) та електронному 

вигляді викладачеві (допустимі формати файлів: doc, rtf, pdf); 

Г) напередодні іспиту здійснити публічну презентацію виконаної роботи. 

 

Взірець завдання для підготовки аналітичного матеріалу у друкованих ЗМІ як 

виконання підсумкової контрольної роботи: 

 

Ситуація. Другий місяць триває прикордонний збройний конфлікт між державами А 

і Б. Збройні сили Б окупували майже 20 відсотків території А, становили там окупаційний 

порядок, який контролюють з допомогою відповідних військово-адміністративних органів. 

Збройні сили А завдають по території Б ракетно-бомбові удари, адже їм вдалося зберегти 

у відносній недоторканості свої аеродроми і мобільні ракетні комплекси. Воєнні дії 

переважно позиційного характеру, подальше просування військ Б ускладнено знищеними 

комунікаціями в тилу і важкопрохідною місцевістю із погано розвинутою транспортною 

інфраструктурою в місцях будь-яких подальших очікуваних напрямків наступу. Сторони 

конфлікту стараються утримуватися від проведення великих сухопутних наступальних 

операцій. Військові аналітики сходяться в одному: всі зусилля Б – як суто воєнні, так і 

політичні – спрямовані на остаточне приєднання окупованої території А. Острах викликає 

можливість силових акцій щодо цивільного населення, яке знаходиться на окупованій 

території, а також доля військовополонених із числах збройних сил А (загальною кількістю 

– до 20 тисяч осіб), яких утримують у таборах на території Б. 
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Як кореспондент друкованих ЗМІ нейтральної сторони, Ви отримали завдання 

написати аналітичний матеріал із елементами репортажу чи (і) звіту про ситуацію в зоні 

військового конфлікту. У нагоді Вам може стати інформація, почерпнута у приватній 

розмові із представником Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ). Не 

виключено, що у Вас з’явиться бажання додати до вже описаних фактів виважений і 

ґрунтовний коментар, узгоджений з нормами і принципами Міжнародного гуманітарного 

права, який відповідав би духові свободи висловлювань і відповідальності за публічне слово. 

Додаткова інформація. Відеозапис із ґвинтокрила. На записі чітко видно передові 

позиції військ Б, позаду яких зі східного боку проглядається добре збережений старовинний 

монастир, на території якого обладнано стаціонарний шпиталь (на це вказують щити з 

великим червоним хрестом). Шпиталь знаходиться на диво близько до передових позицій. 

Декілька кілометрів західніше монастиря і глибше в тилу розміщення військ Б – спалене 

село. Ще західніше – селище міського типу, з якого, за підтвердженими даними, було 

виведено і скеровано на територію Б для участі у відновлювальних будівельно-ремонтних та 

інших роботах більшу частину місцевих сімей. 

Ви випадково стали свідком таких подій. 

Подія 1. Воєнний патруль А, який супроводжував Вас із метою забезпечення Вашої 

безпеки, у кількох кілометрах від лінії фронту затримав трьох чоловіків у цивільному. При 

обшуку було виявлено речові докази, які, на думку командира патруля, вказували на 

виконання затриманими шпигунського завдання, зокрема командування Б. Затриманих 

спочатку побили, а потім залишили лежати на землі обличчям до багнюки до прибуття 

офіцерів контррозвідки. Вам ситуацію пояснили в доволі різкій формі: по-перше, порадили 

забути те, що Ви побачили, по-друге, засвітили Вашу плівку у фотоапараті, адже Ви 

встигли зробити декілька зйомок. 

Подія 2. На позиції військ А Ви бачили, як декілька десятків осіб у військовій формі Б 

без знаків розпізнавання копали укриття для бойової техніки і вивантажували з вантажівок 

боєприпаси. Вам пояснили, що це – полонені солдати й офіцери армії Б, які працюють не 

більш ніж 7 годин на день, що їх забезпечено житлом і повноцінним триразовим 

харчуванням. 

Питання, які Ви не залишили без уваги під час осмислення концепції публікації та її 

написання: 

1. Як Ви відреагували (і чому саме так?) на пропозицію командира воєнного патруля, 

що Вас супроводжував, одягнути каску (шолом), бронежилет і солдатський комплект 

польової форми? Перед цим командир припускав можливість перетину місцевості, де, 

ймовірно, перебувають снайпери. 

2. Як Ви відреагували (і чому саме так?) на пропозицію сфотографуватись на 

пам’ять з автоматом? 

3. Які були б Ваші дії і яких наслідків Ви очікували б, якби опинились у камері польової 

комендатури як затримані до з’ясування обставин на підставі того, що Ви нелегально 

перебували на окупованій військами Б території? 

 

 

 

Тема 10 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ВИКОНАНОГО АНАЛІТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Мета практичного заняття: 

Здійснити презентації виконаних робіт в умовах аудиторії з залученням технічних 

засобів і мультимедійних пристроїв. Оцінити презентації. 
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Тема 11 

 

АНАЛІЗ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЕСЕ 

 

Мета семінарського заняття: 

Силами студентських міні-груп (редакцій) організувати і провести „круглий стіл”, на 

якому проаналізувати плюси і мінуси в аналітичних матеріалах конкурентів. Викладач 

виступає в ролі модератора, а наприкінці заняття виводить остаточний рейтинг і оголошує 

оцінки за виконану, презентовану і проаналізовану роботу. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього Л П Лаб. Інд. СР Усього Л П Лаб. Інд. СР 

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

Змістовий модуль №1. Журналіст у надзвичайних умовах 

Тема 1. Вступ до спецкурсу. 

Загальна характеристика 

екстремальної журналістики 

5 1    4       

Тема 2. Особливості роботи 

журналіста в зоні конфлікту 

8 2    6       

Тема 3. Попередній етап 

підготовки до роботи в 

„гарячій точці” 

8,5 2 0,5   6       

Тема 4. Виконання 

редакційних завдань і 

професійних обов’язків 

журналістів у зоні ризику 

7,5 1 0,5   6       

Разом у модулі 29 6 1   22       

Змістовий модуль №2. Міжнародне гуманітарне право і захист журналістів у 

небезпечних відрядженнях 
Тема 5. Міжнародні й 

вітчизняні нормативно-правові 

документи забезпечення 

свободи висловлювання 

загального значення 

9 1 1   7       

Тема 6. Спеціальні міжнародні 

й вітчизняні нормативно-

правові документи 

забезпечення професійної 

діяльності журналіста 

9 1 1   7       

Тема 7. Застосування 

Міжнародного гуманітарного 

права до журналістів у зоні 

збройного конфлікту 

9,5 1,5 1   7       

Тема 8. Висвітлення у ЗМІ 

збройних конфліктів та питань 

гуманітарного характеру 

9,5 1,5 1   7       

Разом у модулі 37 5 4   28       

Змістовий модуль 3. Підсумкова кваліфікаційна іспитова робота: написання, 

презентація та аналіз аналітичного матеріалу на основі подій з „гарячої точки” 
Тема 9. Підготовка до 

підсумкової кваліфікаційно-

іспитової роботи – написання 

аналітичного матеріалу 

16  2   14       

Тема 10. Презентація та аналіз 10  2   8       
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виконаного аналітичного 

матеріалу 

Тема 11. Аналіз науково-

публіцистичних есе 

10  2   8       

Разом у модулі 36  6   30       

Усього годин 102 11 11   80       

 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне 

1 Тема 1. Вступ до спецкурсу. Загальна характеристика 

екстремальної журналістики 

1  

2 Тема 2. Особливості роботи журналіста в зоні конфлікту 2  

3 Тема 3. Попередній етап підготовки до роботи в „гарячій точці” 2  

4 Тема 4. Виконання редакційних завдань і професійних обов’язків 

журналістів у зоні ризику 

1  

5 Тема 5. Міжнародні й вітчизняні нормативно-правові документи 

забезпечення свободи висловлювання загального значення 

1  

6 Тема 6. Спеціальні міжнародні й вітчизняні нормативно-правові 

документи забезпечення професійної діяльності журналіста 

1  

7 Тема 7. Застосування Міжнародного гуманітарного права до 

журналістів у зоні збройного конфлікту 

1,5  

8 Тема 8. Висвітлення у ЗМІ збройних конфліктів та питань 

гуманітарного характеру 

1,5  

 Разом  11  

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне 

1 Тема 3. Попередній етап підготовки до роботи в „гарячій точці” 0,5  

2 Тема 4. Виконання редакційних завдань і професійних обов’язків 

журналістів у зоні ризику 

0,5  

3 Тема 5. Міжнародні й вітчизняні нормативно-правові документи 

забезпечення свободи висловлювання загального значення 

1  

4 Тема 6. Спеціальні міжнародні й вітчизняні нормативно-правові 

документи забезпечення професійної діяльності журналіста 

1  

5 Тема 7. Застосування Міжнародного гуманітарного права до 

журналістів у зоні збройного конфлікту 

1  

6 Тема 8. Висвітлення у ЗМІ збройних конфліктів та питань 

гуманітарного характеру 

1  

7 Тема 9. Підготовка до підсумкової кваліфікаційно-іспитової 

роботи – написання аналітичного матеріалу 

2  

8 Тема 10. Презентація та аналіз виконаного аналітичного матеріалу 2  

9 Тема 11. Аналіз науково-публіцистичних есе 2  

 Разом  11 0 

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено навчальним планом  

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне 

1 Тема 1. Вступ до спецкурсу. Загальна характеристика 

екстремальної журналістики 

4  

2 Тема 2. Особливості роботи журналіста в зоні конфлікту 6  

3 Тема 3. Попередній етап підготовки до роботи в „гарячій точці” 6  

4 Тема 4. Виконання редакційних завдань і професійних обов’язків 

журналістів у зоні ризику 

6  

5 Тема 5. Міжнародні й вітчизняні нормативно-правові документи 

забезпечення свободи висловлювання загального значення 

7  

6 Тема 6. Спеціальні міжнародні й вітчизняні нормативно-правові 

документи забезпечення професійної діяльності журналіста 

7  

7 Тема 7. Застосування Міжнародного гуманітарного права до 

журналістів у зоні збройного конфлікту 

7  

8 Тема 8. Висвітлення у ЗМІ збройних конфліктів та питань 

гуманітарного характеру 

7  

9 Тема 9. Підготовка до підсумкової кваліфікаційно-іспитової 

роботи – написання аналітичного матеріалу 

14  

10 Тема 10. Презентація та аналіз виконаного аналітичного матеріалу 8  

11 Тема 11. Аналіз науково-публіцистичних есе 8  

 Разом  80  

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

ІНДЗ студенти виконують відповідно до програми курсу у третьому змістовому 

модулі. Виконання ІНДЗ дозволить кожному студентові перевірити свої здібності і вміння на 

практиці, а також дає можливість поглиблювати набуті знання і навики – виконувати 

маґістерські дослідні роботи, брати участь у студентських наукових конференціях.  

ІНДЗ також поширюються на студентів, які навчаються з індивідуальним графіком 

навчання (відповідно до рішень ученої ради факультету), розробленого викладачем, а також 

на студентів екстернату. Кількість годин на ІНДЗ корелюється індивідуальним графіком, 

потребою надання консультацій (у т.ч. і під час написання магістерських робіт), обговорення 

тез доповідей на студентські наукові конференції чи статей до студентських наукових 

збірників. 

 

ТЕМАТИКА  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ  

У ВИГЛЯДІ НАУКОВИХ ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СТАТЕЙ,  

ВИСТУПІВ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ,  

А ТАКОЖ ЯК ПРИВІД ДЛЯ НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ: 

 

1. Національно-визвольна боротьба курдів і преса Заходу. 
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2. Політична режисура ізраїльсько-палестинської війни як чільна проблема преси думок. 

3. Журналіст в надзвичайних умовах (війна, стихійне лихо, ув’язнення тощо – на вибір). 

4. Пропаганда насилля в сучасних російських ЗМІ. 

5. “Гарячі точки” в інформаційних програмах “ОРТ”, “РТР”, “НТВ” (внутрішні, зовнішні). 

6. Російсько-чеченський конфлікт у дзеркалі українських ЗМІ. 

7. Лібералізм західної преси думок: схожість тематики, проблематики, інформаційних 

сценаріїв зображення воєнних конфліктів на Балканах і в Чечні. 

8. Квебек – національне примирення як ключ до від’єднання. 

9. Живучий релігійний войовничий фанатизм: втрата здорового глузду як Ольстером-

Белфастом, так і Лондоном як предмет дискусій у світовій пресі. 

10. Похід талібів. Оптимізація процесу пакистанською та американською громадською 

думкою. 

11. Проблеми басків у сучасній Іспанії. Осуд терористичної діяльності у пресі. 

12. Югославія: розвал чи „парад” суверенітетів? (порівняльний аналіз публікацій західної та 

російської преси). 

13. Оцінки у ЗМІ подій серпня 2008 р. на території суверенної Грузії. 

14. Незалежність Косово, Південної Осетії, Абхазії... Хто наступний? 

15. Оцінка ролі й дієвості ООН на шпальтах елітарних видань у контексті подій після 11 

вересня 2001 року. 

16. Афганістан: останні 30 років (політико-медійний контекст). 

17. Ірак за Саддама Хусейна і після у світових мас-медіа. 

 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Викладання передбачає роботу в межах блочно-модульного принципу (усього три 

змістові модулі) відповідно до навчального плану. 

Основу контрольно-іспитових питань (за змістовими модулями №1 і №2), які 

наповнюють екзаменаційні тести (0-50 балів), становлять завдання на самостійне 

опрацювання, розроблені з метою закріплення теоретичного матеріалу, викладеного на 

лекціях і опрацьованих на практичних, на сторінках навчального сайту дисципліни „Гарячі 

точки” планети у засобах масової інформації” (http://gtpzmi.ucoz.ua/), а також опрацювання 

рекомендованої літератури та сучасних журналістських текстів і телерадіопрограм. 

Написання, презентація і обговорення аналітичного матеріалу на задану тему 

(змістовий модуль №3) дає можливість оцінити результати роботи в семестрі, ефективність 

засвоєння теоретичного матеріалу і вміння використовувати його у практичній роботі. Як 

підсумковий результат – 0-50 балів (за результатами попередньої роботи в семестрі, до 

проведення іспиту). 

 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Розподіл балів для 

отримання екзаменаційної оцінки: 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове 

тестування 

(іспит) 

Сума 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий 

модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 50 100 

1 1 2 2 2 2 2 2 20 8 8 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

http://gtpzmi.ucoz.ua/
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12. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: ВИШУ, НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
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Франка, 2000. – 12 с. 
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