
МЕДІАКРИТИКА 
 

Мета курсу – загальні принципи та практика сучасної медіакритики, 
система знань студентів в царині сучасних прикладних досліджень мас-медіа. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Медіакритика» пов’язаний з такими 
дисциплінами, як «Конфліктологія», «Медіапсихологія», «Методика роботи 
журналіста», «Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки», 
«Журналістські жанри», «Журналістський менеджмент та маркетинг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК03 здатність бути критичним і самокритичним; здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації; здатність працювати в команді; здатність спілкуватися 
державною мовою; здатність до креативного та критичного мислення; здатність 
приймати обґрунтовані рішення; здатність застосовувати знання зі сфери 
соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності; володіння навичками 
критичного аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень, генерування нових 
ідей у вирішенні дослідницьких і практичних завдань; вміння здійснювати 
медіакритичні дослідження  інформаційного простору, критично аналізувати 
журналістські матеріали та вибудовувати семантичну схему медіа продукту в 
контексті дисциплінарної матриці. 

Програмні результати навчання: 
знати: історію зародження та розвитку медіакритики як особливої сфери 

журналістики в Україні і за кордоном; різні форми та жанри творів сучасної 
української медійної критики; функції медіакритики, їх співвідношення з 
базовими функціями журналістики; спеціалізовані видання, сайти, сторінки в 
Інтернеті. 

вміти:  пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 
що організована й проведена самостійно або разом з колегами; планувати свою 
діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та 
передбачуваних ризиків; оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків 
членів суспільства, представників громадянського суспільства; вільно 
спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну 
комунікацію, українською мовою; здійснювати моніторинг засобів масової 
комунікації; оцінювати й аналізувати журналістські матеріали й інші матеріали 
медійного змісту; писати різні за жанрами медіакритичні матеріали; 
коментувати контроверсійні, суперечливі погляди на певні проблеми у 
журналістських матеріалів. 

володіти:  навичками медіакритичного аналізу; загальними принципами 
та практичними інструментами сучасної медіакритики; техніками проведення 
аналізу матеріалів у ЗМІ з позиції досліджуваної дисциплінарної матриці; 
необхідними знаннями й технологіями для виходу з кризових комунікаційних 
ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Понятійний апарат дисциплінарної матриці: сутність, функції, жанри, 

ролі. Медіакритика як галузь журналістської діяльності. Зміст поняття 



«медіакритика». Предмет і основні характеристики медіакритики. Види 
журналістської критики ЗМІ. Проблеми становлення медіакритики в Україні і 
за кордоном. Функції медіакритики.  Інформаційно-комунікативна функція. 
Пізнавальна функція. Регулятивна функція. Корекційна функція. Просвітницька 
функція. Соціально-організаторська функція. Комерційно-промоційна функція. 
Форми і жанри медіакритики. Форми презентації творів медіакритики в ЗМІ. 
Жанри національної медіакритики. Провідні українські журналісти і публіцисти 
як критики ЗМІ. Соціальна роль медіакритики. Медіакритика і формування 
суспільного консенсусу. Проблема суспільної довіри до ЗМІ. Роль 
медіакритики у захисті гуманістичної культури. Медіакритика і мовна культура 
ЗМІ. Роль медіакритики у підтриманні здорового психологічного і морального 
клімату в суспільстві.  

Прикладні соціально-комунікаційні досілдження у галузі медіакритики. 
Медіакритика і аудиторія ЗМІ. Взаємовідносини медійних організацій і 
аудиторії в умовах інформаційного ринку. Проблема соціальної 
відповідальності ЗМІ. Підзвітність ЗМІ перед суспільством. Медіакритика і 
захист інформаційних прав та інтересів громадян. Роль меді критики у 
формуванні інформаційної культури. Медіакритика і медіаосвіта. Проблеми 
становлення і розвитку  медіакритики в Україні. Національний інформаційний 
простір як об’єкт медіакритики. Проблеми розвитку української медіакритики. 
Аналіз зразків національних медіа критичних досліджень. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 240 годин, у т. ч. – 120 годин аудиторних занять і 120 годин – 
самостійна та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: 5 сем. – ЗКР; 6 сем. – іспит. 
 


