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Критерії оцінювання Високий (творчий) рівень компетентності. 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє 

особливі творчі здібності, демонструє глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 

та послідовно відповідати на поставлені запитання; 

демонструє вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді. 

Достатній (конструктивно-варіативний) 

рівень компетентності. 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє 

міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; вільно 

володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та 

задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні 

знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати їх на практиці; виправляти допущені 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 

підтвердження своїх думок. 

Середній (репродуктивний) рівень 

компетентності. 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, але його 

знання мають загальний характер; має труднощі з 

наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; з допомогою викладача може 



аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням 

прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 

допускає суттєві помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень 

компетентності. 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю 

повторного складання) – студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу; не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

допускає значні помилки. 

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) – студент володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів - 

Орієнтовний перелік питань: 1. Закон України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з 

питань забезпечення та безперешкодної 

реалізації права людини на свободу слова". 

2. Розкрийте зміст поняття „Цензура”. 

3. Конституційні засади діяльності ЗМІ 

України. 

4. Принципи редагування редакційних 

матеріалів. 

5. Реклама в друкованих ЗМІ. 

6. Розкрийте зміст поняття „Дискримінація”. 

7. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

8. Розкрийте зміст поняття „Плагіат”.  

9. Захист авторського права і суміжних прав 

в Україні. 

10. Суть повноти подачі інформації та 

основний зміст новини.  

11. Основні  напрями  і  форми державної 

підтримки  засобів  масової інформації. 



12. Чи може використовуватися журналістом 

оцінювальна лексика? У яких випадках?  

13. Організація соціального захисту 

журналістів України. 

14. Які вимоги щодо уникнення журналістами 

суб’єктивізму містять фахові стандарти 

діяльності. 

15. Порядок  офіційного  оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності в Україні 

16. У чому виявляється суть відокремлення 

фактів від оцінок і коментарів. 

17. Охорона в Україні інформації, яка 

віднесена до держаної таємниці. 

18. Перелічіть правила використання бліц-

опитувань, дайте їм характеристику.  

19. Укази Президента України щодо 

інформаційної діяльності в Україні. 

20. Висвітлення зібрань та акцій протестів. 

21. Діяльність органів державної влади щодо 

забезпечення свободи слова, задоволення 

інформаційних потреб суспільства та 

розвитку інформаційної сфери в Україні. 

22. Вимоги до формату подачі інформації чи 

суперечливих питань.  

23. Гарантовані законодавством України 

шляхи отримання інформації 

журналістами. 

24. Відмова від коментаря.  

25. Основні положення Цивільного кодексу 

України щодо діяльності журналістів. 

26. Європейська  Конвенція про захист прав 

людини та основних свобод. 

27. Правила оприлюднення даних 

соціологічних досліджень.  

28. Суб'єкти та об'єкти інформаційних 

відносин в Україні. 

29. Розкрийте зміст поняття „Поінформовані 

джерела”.  

30. Питання вдосконалення державного 

 управління інформаційною сферою на 

сучасному етапі в Україні. 

31. Розкрийте зміст поняття „Авторитетні 

джерела”.  

32. Регламентація етичних засад діяльності 

журналістів України. 



33. Розкрийте зміст поняття „Офіційні 

джерела”.  

34. Верховний суд України щодо судової 

практики у справах про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди. 

35. Що таке анонімні джерела інформації.  

36. Принципи та основні напрями діяльності 

творчих спілок в Україні. 

37. Суть достовірності подачі інформації. 

38. Акредитація журналістів ЗМІ при органах 

державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 

39. Розкрийте зміст поняття „Простота 

інформування”.  

40. Рішення Європейського Суду з прав 

людини в галузі ЗМІ. 
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«____» ______ 2018 року. 
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