
Фактчекінг 

Опис (анотація): Фактчекінг – це дисципліна, яка дає уявлення про особливості 

роботи журналіста-фактчекера, формує навики користування законодавством для захисту 

журналістів-фактчекерів, дозволяє практично опанувати навики проведення журналістських 

розслідувань за відкритими базами даних, окрім того, фактчекінг виробляє навички 

перевірки фактів, розрізнення фактів і оціночних суджень. 

Тип: цикл дисциплін загальної підготовки (вибіркова).  

Термін вивчення: 3 курс (5 семестр). 

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 

40 год. аудиторних: 16 год. лекційних, 24 год. практичних занять. 

Викладацький склад: кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

журналістики Почапська О.І. 

Мета курсу: ознайомити студентів з основними поняттями і теоретичними 

положеннями курсу; виробити уміння правильно й ефективно застосовувати їх на практиці, 

розуміти особливості сучасного інформаційного простору, володіти механізмом пошуку 

джерел інформації; оволодіти найхарактернішою рисою сучасної вітчизняної журналістики – 

налаштованістю не стільки на повідомлення новин, як на їх аналіз, дослідження, 

витлумачення подій, процесів, ситуацій, що відбуваються; оволодіння навичками верифікації 

інформації та роботи з відкритими базами даних; набуття навичок відокремлення фактів від 

думок і оціночних суджень. 

Основні завдання дисципліни: 

- забезпечити розуміння студентами понять «факт», «оцінка», «судження», а ткож 

навчити систематично перевіряти факти; 

- ознайомити студентів з передумовами і причинами виникнення фактчекінгу; 

- забезпечити глибоке осмислення найхарактернішої риси сучасних журналістських 

фактчек-розслідувань – критичного мислення, яке дозволяє розуміти основні 

маніпулятивні тенденції сучасних політиків; 

- вивчити особливості проведення фактчекінгу і роботи з відкритими базами даних. 

Результати навчання: студенти мають знати специфіку фактчек-розслідування в 

системі сучасної онлайн-журналістики; систему функцій сучасного фактчекінгу; методи і 

прийоми фактчекерів; особливості роботи із відкритими базами даних; новітні комп’ютерні 

технології для проведення фактчек-розслідування. Студенти мають уміти всебічно 

використовувати набуті знання в умовах сучасної корумпованості і злочинності у 

суспільстві; вміло оперувати отриманою інформацією, використовуючи при цьому тільки 

чесні методи. 

Методи викладання дисципліни: Усне слово викладача, бесіди, робота за 

підручниками і посібниками, проблемні методи, конспектування, дискусії.  

Методи оцінювання: Поточне усне опитування, написання самостійних робіт, експрес-

опитування, написання контрольної роботи, підготовка журналістських розслідвань, 

самооцінка. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам: 
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