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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: опанування специфікою підготовки журналістських розслідувань, 

знати та розрізняти особливості журналістських розслідувань, їхню структуру, 
форми та методи. 

Завдання: опанування його структурою, джерелами пошуку інформації, 
законодавчою базою, необхідною для його проведення, формами та методами 

роботи з документами та відкритими базами даних, проведення генерального інтерв’ю, 
фактчекінгу. 

Предмет: теорія і практика журналістських розслідувань, історія їхнього 

розвитку та сучасність, методи, специфіка та особливості. 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики».  

 
2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Аудиторні години 
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Розділ 1. Журналістське розслідування як жанр та метод журналістики  

1.1. Особливості журналістського 

розслідування як  жанру та 
методу  

4 2     2 

1.2. Правова база 

журналістського 
розслідування 

6 2     4 

1.3. Етапи журналістського 

розслідування 
4 2     2 

 Разом за 1 розділ 14 6     8 

Розділ 2. Структура журналістського розслідування. Робота з джерелами інформації 

2.1. Підготовчий етап 

журналістського 
розслідування 

 

6 2 

 

2 
    

2 

2.2. Польовий етап 

журналістського 
розслідування 

 

6 2 

 

2 
    

2 

2.3. Робота з відкритими джерелами 
інформації 

 

6 
  

2 
    

4 

2.4. Робота із закритими джерелами 

інформації 

 

4 
  

2 
    

2 

2.5. Перевірка інформації, 
отриманої в результаті 

журналістського 
розслідування 

 

 
6 

  

 
2 

    

 
4 

2.6. Особливості застосування 

прихованої зйомки 
4  2    2 
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2.7. Особливості застосування 
спеціальних засобів 

отримання інформації 

4  2    2 

2.8. Виклики, з якими можуть мати 
справу журналісти, які 

проводять розслідування 

4  2    2 

2.9. Фактчекінг та його 
особливості 

6  2    4 

2.10. Особливості підготовки 

генерального інтерв’ю з героєм 
чи антигероєм журналістського 
розслідування 

4  2    2 

2.11. Спостереження як метод у 

підготовці журналістського 
розслідування 

6  2    4 

2.12. Робота з документами 6  2    4 
2.13. Інсайдерська інформація 4  2    2 
2.14. Робота з людьми як джерелами 

інформації 
6  

 

2 
   

 

4 
2.15. Особливості роботи під час 

судових засідань 
2      

 

2 
2.16. Офіційні та неофіційні 

джерела інформації 
   2      

 

2 

 Разом за 2 розділ 76 4 28    44 

 Разом за 3 семестр 90 10 28    52 

 Всього 90 10 28    52 
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3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК  ЖАНР ТА МЕТОД 

ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

ТЕМА 1.1. ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ЖАНРУ  
ТА  МЕТОДУ  

 

Журналістське розслідування в системі жанрів. Журналістське розслідування як 
аналітичний жанр, що може синтезувати інші жанри. Особливості методу 

журналістського розслідування та його застосування. Труднощі в підготовці 
журналістського розслідування. 

 
ТЕМА 1.2. ПРАВОВА БАЗА ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Конституція України, Закон України «Про інформацію». Захист прав 

представників засобів масової інформації відповідно до Закону України «Про  
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів». Правові аспекти застосування спеціальних засобів для отримання  
інформації. Кримінальна відповідальність за перешкоджання професійній 

журналістській діяльності. 
 

ТЕМА 1.3. ЕТАПИ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Кабінетний та польовий етапи журналістського розслідування. 
Інформаційний привід для розслідування. Суспільна значимість теми 

розслідування. Формування та опрацювання гіпотези. План розслідування. 
Розподіл завдань серед команди розслідувачів. Робота з джерелами інформації . 

Перевірка отриманої інформації. 
 

 

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. РОБОТА З 

ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ 
 

ТЕМА 2.1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЖУРНАЛІСТСЬКОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Інформаційні приводи для журналістського розслідування. Формування 

гіпотези та визначення джерел інформації. Особливості роботи з відкритими та  
закритими джерелами інформації. Суспільне значення фактів, отриманих під 

час журналістського розслідування. 
 

ТЕМА 2.2. ПОЛЬОВИЙ ЕТАП ЖУРНАЛІСТСЬКОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Особливості збору інформації під час польового етапу журналістського  
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розслідування. Відкритий та прихований збір інформації. Застосування методу 

спостереження. Особливості роботи з документами. 
 

ТЕМА 2.3. РОБОТА З ВІДКРИТИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Значення відкритих джерел інформації для проведення журналістського  

розслідування. Роботи журналістів-розслідувачів у соціальних мережах та з 
відкритими базами даних. Аналіз відкритих реєстрів та офіційних сайтів 
органів державної влади і місцевого самоврядування. 

 

ТЕМА 2.4. РОБОТА ІЗ ЗАКРИТИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Закриті джерела інформації. Види інформації. Публічна інформація та 
інформація з обмеженим доступом. Основні положення Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». Офіційні та неофіційні документи. 
 

ТЕМА 2.5. ПЕРЕВІРКА ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ 
ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Особливості та критерії перевірки отриманої інформації. Перевірка 

фактів, робота з архівами. Вплив результатів юридичної перевірки на структуру  
та зміст журналістського розслідування. 

 

ТЕМА 2.6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИХОВАНОЇ ЗЙОМКИ 
 

Методи прихованого спостереження в журналістському розслідуванні. 
Правова база для їх застосування. Приховане відсторонене спостереження: 

приклади застосування в розслідуванні. Приховане включене спостереження: 
приклади застосування в розслідуванні. 

 

ТЕМА 2.7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗАСОБІВ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Визначення спеціальних засобів отримання інформації. Адміністративна та 

кримінальна відповідальність, передбачена за реалізацію, використання 
спеціальних технічних засобів отримання інформації. Аналіз використання в  

журналістському розслідуванні матеріалів, отриманих за допомогою 
спеціальних технічних засобів. 

 

ТЕМА 2.8. ВИКЛИКИ, З ЯКИМИ МОЖУТЬ МАТИ СПРАВУ 

ЖУРНАЛІСТИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Неправові методи, що можуть бути застосовані проти журналістів- 
розслідувачів з метою перешкоджання їхній діяльності. Приховування та 

фальсифікація інформації. Особливості роботи в умовах позаштатних ситуацій. 
Правові ризики в роботі журналістів-розслідувачів. 
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ТЕМА 2.9. ФАКТЧЕКІНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 
 

Фактчекінг як перевірка та верифікація фактів та один із важливих етапів 

журналістського розслідування. Особливості проведення фактчекінгу. 
Перевірка документів, свідчень людей, захист джерел інформації. Усунення 

ризиків щодо судових позовів проти автора журналістського розслідування. 
 

ТЕМА 2.10. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ІНТЕРВ’Ю З ГЕРОЄМ ЧИ АНТИГЕРОЄМ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Генеральне інтерв’ю як важливий елемент журналістського розслідування.  

Вплив генерального інтерв’ю на структуру та зміст журналістського 
розслідування. Особливості підготовки генерального інтерв’ю та дотримання 
стандартів журналістики. 

 

ТЕМА 2.11. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ 
ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Спостереження як важливий методом у підготовці журналістського 

розслідування. Відкрите та приховане спостереження, відсторонене та 
включене. Практичне застосування на прикладі конкретних журналістських 

розслідувань. 
 

ТЕМА 2.12. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 
 

Особливості роботи з документами. Критерії визначення їхньої 
достовірності. Перевірка інформації. Робота з офіційними та неофіційними 

документами. Особисті щоденники, спогади, мемуари як неофіційні джерела 
інформації, що використовуються в підготовці журналістського розслідування. 

 

ТЕМА 2.13. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Інсайдери. Перевірка інсайдерської інформації. Захист джерел інформації. 
Особливості оприлюднення інсайдерської інформації, її верифікація. 

 

ТЕМА 2.14. РОБОТА З ЛЮДЬМИ ЯК ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Специфіка роботи з людьми як джерелами інформації в журналістському 

розслідуванні. Повна, часткова ідентифікація джерел інформації. Анонімні 
джерела інформації. Свідки, колишні працівники, корисливі, заздрісники, 

«герострати», «стрілочники». 
 

ТЕМА 2.15. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА ПІД ЧАС 
СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ 

 

Чинне законодавство, що визначає порядок висвітлення в засобах масової  



9  

інформації судових засідань. Особливості висвітлення судових засідань з 

розгляду кримінальних, адміністративних, цивільних чи господарських справ.  
Робота в приміщеннях судів. 

 

ТЕМА 2.16. ОФІЦІЙНІ ТА НЕОФІЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Визначення офіційних і неофіційних джерел інформації. Критерії 
перевірки інформації, отриманої з офіційних та неофіційних джерел. Ознаки 
фейкової інформації. Перевірка інформації, отриманої із соціальних мереж. 

 
 

4. Темиі плани лекцій 
 

Тема 1.1. Особливості журналістського розслідування як жанру  та  методу  

План 
1. Журналістське розслідування в системі жанрів.  

2. Журналістське розслідування як аналітичний жанр, що може синтезувати 
інші жанри.  

3. Особливості методу журналістського розслідування та його застосування. 
Труднощі в підготовці журналістського розслідування. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,3,6,8. 
 

Тема 1.2. Правова база журналістського розслідування 
План 

1. Конституція України, Закон України «Про інформацію». 
2. Захист прав представників засобів масової інформації відповідно до 

Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації  та 
соціальний захист журналістів».  

3. Правові аспекти застосування спеціальних засобів для отримання  
інформації.  

4. Кримінальна відповідальність за перешкоджання професійній 
журналістській діяльності. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 7, 8, 10. 
 

Тема 1.3. Етапи журналістського розслідування 
План 

1. Кабінетний та польовий етапи журналістського розслідування. 
Інформаційний привід для розслідування.  

2. Суспільна значимість теми розслідування. 
3. Формування та опрацювання гіпотези. План розслідування.  

4. Розподіл завдань серед команди розслідувачів.  
5. Робота з джерелами інформації.  

6. Перевірка отриманої інформації. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 7, 8, 10. 
 

 

Тема 2.1. Підготовчий етап журналістського розслідування 
План 

1. Інформаційні приводи для журналістського розслідування.  
2. Формування гіпотези та визначення джерел інформації. 

3. Особливості роботи з відкритими та закритими джерелами інформації.  

4. Суспільне значення фактів, отриманих під час журналістського 
розслідування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 7, 8, 10. 

 

Тема 2.2. Польовий етап журналістського розслідування 

План 
1. Особливості збору інформації під час польового етапу журналістського 

розслідування. 
2. Відкритий та прихований збір інформації.  
3. Застосування методу спостереження. 

4. Особливості роботи з документами. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 7, 10. 

 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 2.1. Підготовчий етап журналістського розслідування 

Мета: навчитися планувати журналістське розслідування, розраховуючи 
сили та засоби, необхідні для його проведення, визначати джерела інформації  

та матеріальні витрати. 
Завдання 

1. Проаналізувати підготовчий етап конкретного журналістського розслідування. 
2. Визначити, з яких відкритих та закритих джерел можливий збір інформації. 

3. Визначити, які технічні засоби необхідні для збору інформації. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 7, 8, 10. 
 

Тема 2.2. Польовий етап журналістського розслідування 
Мета: на прикладі конкретного журналістського розслідування 

проаналізувати його «польовий» етап. Узагальнити методи, що 

використовуються під час збору інформації. 
Завдання 

З`ясувати: 
1. Що входить до «польового» етапу журналістського розслідування? 

2. Яка інформація зібрана з відкритих джерел? 
3. Яка інформація зібрана із закритих джерел? 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 7, 10. 

 

Тема 2.3. Робота з відкритими джерелами інформації 
Мета: знати основні відкриті джерела інформації, які можуть стати в 

нагоді під час підготовки журналістського розслідування. Отримання навичок  
роботи з відкритими джерелами інформації. 

Завдання 
1. На прикладі конкретного журналістського розслідування проаналізувати 

відкриті джерела інформації, що були використані. 
2. Визначити особливості роботи з соціальними мережами під час 

підготовки журналістського розслідування. 
3. Визначити особливості роботи з відкритими реєстрами та базами даних. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 8, 11. 

 
Тема 2.4. Робота із закритими джерелами інформації 

Мета: знати основні закриті джерела інформації, які можуть стати в нагоді 
під час підготовки журналістського розслідування. Отримання навичок роботи 
із заритими джерелами інформації. 

Завдання 
1. На прикладі конкретного журналістського розслідування проаналізувати  

закриті джерела інформації, що були використані. 

2. Проаналізувати офіційні та неофіційні джерела інформації. 

3. Проаналізувати верифікацію джерел інформації. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 8, 10, 14. 
 

Тема 2.5. Перевірка інформації, отриманої в результаті журналістського 

розслідування 
Мета: отримати навички з перевірки інформації та верифікації 

документів, навчитися відрізняти фейкову інформацію. 
Завдання 

1. Використовуючи мережу інтернет, перевірте конкретну інформацію. 
2. Визначте ознаки, за якими можна перевірити достовірність документів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 8, 11. 

 
Тема 2.6. Особливості застосування прихованої зйомки 

Мета: вивчити правову основу та специфіку застосування прихованої 
відео та фотозйомки. 

Завдання 

1. Назвати правові норми, що регламентують проведення прихованої відео 
та фотозйомки. 

2. Дослідити специфіку зйомки резервною камерою та телефоном. 
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3. Який взаємозв’язок має суспільне значення інформації, що отримана в результаті 

прихованої зйомки? 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 11, 13. 
 

Тема 2.7. Особливості застосування спеціальних засобів отримання 
інформації 

Мета: вивчити правову основу та специфіку використання спеціальних 
технічних засобів. 

Завдання 

1. З`ясувати, чи дозволено в Україні реалізація спеціальних технічних засобів 
отримання інформації: правова основа. 

2. Дослідити специфіку використання спеціальних технічних засобів 
отримання інформації. 

3. Проаналізувати використання спеціальних технічних засобів отримання 
інформації на прикладі конкретного журналістського розслідування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 11, 13. 

 
Тема 2.8. Виклики, з якими можуть мати справу журналісти, які 

проводять розслідування 
Мета: засвоїти правову основу діяльності журналіста-розслідувача. 

Завдання 
1. Назвати основні положення Конституції України, що захищають свободу 

слова. 

2. Назвати основні положення Закону України «Про інформацію». 
3. Назвати основні положення Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7,11,14. 
 

Тема 2.9. Фактчекінг та його особливості 
Мета: опанувати навичками фактчекінгу під час опрацювання інформації 

для журналістського розслідування. 
Завдання 

1. Навести приклади роботи над перевіркою інформації в  ЗМІ. 

2. На конкретних прикладах журналістських розслідувань знайдіть помилки у 
висвітленні інформації. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 9, 13. 
 

Тема 2.10. Особливості підготовки генерального інтерв’ю з героєм чи  
антигероєм журналістського розслідування 

Мета: опанувати специфікою підготовки генерального інтерв’ю для 
журналістського розслідування. 

Завдання 
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1. Дослідити генеральне інтерв’ю як підтвердження чи спростування 

головної тези журналістського розслідування. 
2. Визначити вимоги до генерального інтерв’ю. 

3. Проаналізувати генеральне інтерв’ю на прикладі конкретного 
журналістського розслідування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 9. 13. 

 
Тема 2.11. Спостереження як метод у підготовці журналістського 

розслідування 
Мета: опанувати навичками спостереження в журналістському 

розслідування та відповідною правовою базою. 

Завдання 
1. Назвати види спостереження. 

2. Назвати відкрите та приховане спостереження, його різновиди. 
3. «Журналіст міняє професію»: визначте, які види спостереження можуть 

бути застосовані в такому випадку. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 8, 10, 13. 
 

Тема 2.12. Робота з документами 
Мета: отримати навички роботи з офіційними та неофіційними 

документами як джерелами інформації в журналістському розслідуванні. 
Завдання 

1. Назвіть види документів, що використовувалися як джерела інформації в 

конкретному журналістському розслідуванні. 
2. Назвіть головні ознаки, за якими можлива їхня верифікація. 

3. Чим відрізняються офіційні та неофіційні документи? 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 8, 9. 
 

Тема 2.13. Інсайдерська інформація 
Мета: отримати навички використання та перевірки інсайдерської 

інформації. Вивчити правові підстави щодо захисту джерел інформації. 
Завдання 

1. З`ясувати, що таке інсайдерська інформації та приклади її використання 

у вітчизняних та іноземних ЗМІ. 
2. З`ясувати, основні аспекти в перевірці інсайдерської інформації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 8, 9. 

 
Тема 2.14. Робота з людьми як джерелами інформації 

Мета: отримати навички роботи з людьми як джерелами інформації. 
Вміти визначати причини, що спонукали людину надавати інформацію для 

журналістського розслідування. 
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Завдання 

1. З`ясувати, хто такі «корисні» та «безкорисні» джерела інформації. 
2. З`ясувати, хто такі «герострати» та «стрілочники». 

3. З`ясувати, які основні мотиви спонукають людей до свідчень у 
журналістському розслідуванні. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 8, 10. 

 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Особливості журналістського розслідування як  жанру та  методу 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. До якого жанру належить журналістське розслідування? 
2. Розкрити тезу про те, що журналістське розслідування як аналітичний жанр 

журналістики може синтезувати інші жанри. 
3. Навести приклади застосування методу журналістського розслідування.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,3,6,8. 

 
Тема 1.2. Правова база журналістського розслідування 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Навести приклади журналістських розслідувань різних років. 
2. Проаналізувати основні положення законодавства, що захищає права 

журналістів, які займаються журналістськими розслідуваннями. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  9, 13, 20. 
 

Тема 1.3. Етапи журналістського розслідування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. З чого складається підготовчий етап журналістського розслідування? 
2. З чого складається «польовий» етап журналістського розслідування? 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 7, 8, 10. 

 

Тема 2.1. Підготовчий етап журналістського розслідування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Національне законодавство, що захищає свободу слова. 
2. Відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 7, 8, 10. 

 

Тема 2.2. Польовий етап журналістського розслідування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Межа між приватним життям та суспільним значенням інформації у 
журналістському розслідуванні. 
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2. Використання спеціальних технічних засобів збору інформації з огляду на 

законодавчі норми. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 7, 10. 
 

Тема 2.3. Робота з відкритими джерелами інформації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які фактори має врахувати журналіст-розслідувач під час вибору та аналізу 
теми розслідування? 

2. Гіпотеза в журналістському розслідування. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 8, 11. 
 

Тема 2.4. Робота із закритими джерелами інформації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Особливості польового етапу журналістського розслідування. 
2. Джерела інформації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 8, 10, 14. 

 
Тема 2.5. Перевірка інформації, отриманої в результаті журналістського 

розслідування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Навести приклади відкритих джерел інформації. 

2. Соціальні мережі в журналістському розслідуванні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 4, 8, 11. 
 

Тема 2.6. Особливості застосування прихованої зйомки 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Навести приклади закритих джерел інформації. 
2. Особливості роботи із закритими джерелами інформації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 8, 11, 13. 

 

Тема 2.7. Особливості застосування спеціальних засобів отримання           інформації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які причини можуть спрацювати на користь використання спеціальних засобів 
отримання інформації? 

2. Яка відповідальність передбачена за використання спеціальних засобів 
отримання інформації? 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 11, 13. 
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Тема 2.8. Виклики, з якими можуть мати справу журналісти, які проводять 

розслідування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Особливості застосування прихованої зйомки в Україні. 
2. Що таке неправові та правові ризики в роботі журналістів-розслідувачів? 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 11, 13. 

 
Тема 2.9. Фактчекінг та його особливості 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Вплив фактчекінгу на результати журналістського розслідування. 
2. Особливості перевірки документальних джерел інформації. 

3. Особливості перевірки свідчень людей як джерел інформації . 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 9, 13. 
 

Тема 2.10. Особливості підготовки генерального інтерв’ю з героєм чи 
антигероєм журналістського розслідування 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Роль та місце генерального інтерв’ю в структурі журналістського розслідування. 

2. Особливості підготовки інтерв’ю з героєм чи антигероєм журналістського 
розслідування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 9. 13. 
 

Тема 2.11. Спостереження як метод у підготовці журналістського 
розслідування 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Приховане спостереження: його види. 

2. Відкрити спостереження: його види. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 8, 10, 13. 
 

Тема 2.12. Робота з документами 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Офіційні та неофіційні документи. 
2. Критерії для визначення достовірності документів. 

3. Критерії для визначення можливості оприлюднення документів у ЗМІ.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 8, 9. 

 
Тема 2.13. Інсайдерська інформація 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Інсайдери як ексклюзивні джерела інформації . 

2. Необхідність захисту інсайдерів як джерел інформації. 
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3. Особливості перевірки інсайдерської інформації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 8, 9. 

 
Тема 2.14. Робота з людьми як джерелами інформації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Мотиви, що спонукають людей до співпраці з журналістами-розслідувачами. 

2. Класифікація людей як джерел інформації. 
3. Захист людей як джерел інформації: правова база. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела 3, 5, 8, 10. 

 

Тема 2.15. Особливості роботи під час судових засідань 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Порядок роботи журналістів під час висвітлення судових засідань  
2. Особливості висвітлення судових засідань в адміністративних, господарських, 

кримінальних та цивільних справах. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 2, 4, 8, 9. 
 

Тема 2.16. Офіційні та неофіційні джерела інформації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Документи як офіційні та неофіційні джерела інформації. 
2. Люди як офіційні та неофіційні джерела інформації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела 1, 8, 14. 

 

7. Питання та завдання до іспиту 

 

1. Журналістське розслідування як жанр та метод журналістики. 
2. Форми та методи, що застосовуються у підготовці журналістських 

досліджень. 
3. Методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції, традукції, порівняння та 

зіставлення в журналістському розслідування. 
4. У чому відмінність журналістського розслідування від інших аналітичних 

жанрів. 
5. Етапи підготовки журналістського розслідування. 
6. З чого складається підготовчий етап журналістського розслідування? 

7. З чого складається «польовий» етап журналістського розслідування? 
8. Генеральне інтерв’ю в журналістському розслідуванні. 

9. Фактчекінг в журналістському розслідуванні. 
10. Спостереження як один з важливих методів у проведенні журналістського 

розслідування. 
11. Види спостереження. 

12. Різновиди прихованого та відкритого спостереження. 
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13.Експерти в журналістському розслідуванні. 

14. Які інші аналітичні та інформаційні жанри може синтезувати журналістське 
розслідування? 

15. Законодавчі аспекти журналістського розслідування. 
16.Прихована зйомка в журналістському розслідуванні. 

17. Межа між приватним життям та суспільним значенням інформації у 
журналістському розслідуванні. 

18. Відкриті та закриті джерела інформації. 
19. Використання спеціальних технічних засобів збору інформації з огляду на 

законодавчі норми. 
20. Робота з людьми як джерелами інформації під час журналістського 

розслідування. 
21. Яка відповідальність передбачена за перешкоджання журналістській 

діяльності? 

22. Візуалізація в журналістському розслідуванні. 
23.Верифікація офіційних джерел інформації. 

24.Перевірка неофіційних джерел інформації. 
25. Відкриті та закриті джерела інформації. 

26.Законодавчі норми, що гарантують захист джерел інформації. 
27.Особливості висвітлення судових засідань. 

28.Правові підстави для висвітлення журналістами судових засідань.  
29.«Корисні» та «безкорисні» джерела інформації. 

30.«Герострати» та «стрілочники». 
31.Інсайдерська інформація. 

32. Міжнародні організації, що захищають права журналістів. 
33. Типова структура редакції, що спеціалізується на журналістських 

розслідуваннях. 

34. Вимоги до генерального інтерв’ю в журналістському розслідуванні. 
36.Правові основи застосування прихованих відео та фотозйомок. 

37. Використання спеціальних технічних засобів збирання інформації: правова 
основа. 

38. Відкриті джерела інформації. 
39. Соціальні мережі в журналістському розслідуванні. 

40. Особливості візуалізації журналістського розслідування в друкованих, 
інтернет-виданнях та на телебаченні. 

41. Документи як джерела інформації в журналістських розслідуваннях. 
 
Практичне завдання 

Визначити, які фактори має врахувати журналіст-розслідувач під час 
вибору та аналізу теми розслідування. 
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8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
А (90-100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, який 

виявляє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; водночас також 
враховується активність здобувача освіти на практичних заняттях. 

B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 
запитання екзаменаційного білета з можливими окремими неточностями; 

водночас також враховується його активність на практичних заняттях. 
C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 

запитання екзаменаційного білета з неточностями, помилками, неповнотою 
аргументації; водночас також враховується його активність на практичних 
заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

D (66–73 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, 
незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; 

водночас враховується його активність на практичних заняттях. 
E (61–65 балів) заслуговує відповідь, якщо здобувач вищої освіти засвоїв 

лише окремі питання навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст 
більшості питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі 

завдання кожної теми. 
FХ (21–60 балів) заслуговує відповідь, якщо здобувач вищої освіти не 

засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості 
основних питань освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість 

завдань кожної теми та практичної роботи. 
F (0–20 балів) заслуговує відповідь, якщо здобувач вищої освіти не засвоїв 

навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, 

не виконав практичні завдання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
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6. Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ : навч. посіб. Київ : 

НАДУ, 2018. 162 с. 
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ін.  ;  за заг. ред. В. Е. Шевченко. Київ : Київ. ун-т, 2018. 319 с. 

9. Крупський І. В. Цензура й українські ЗМІ: історія й сучасність. Держава 

та  регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2013. № 2 (14). С. 83–87. 

10. Кулеба Д. Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і 

спільнот. Київ : Книголав, 2019. 381 с. 

 

Допоміжна література 

11. Аркуша Л. І. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості 
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Гельветика,  2021. Т. 2. С. 270–273. 
12. Бєль Б., Бурмагін О., Патора Т., Хоменок О. Посібник з журналістських 

розслідувань. Теорія та практика / під ред. І. Кост. Київ, 2013. 190 с. 
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1999. 96 с. 
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