
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Журналістське розслідування 

1. Мета вивчення дисципліни у контексті підготовки фахівця певної 

спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами 

навчального плану підготовки фахівців. 

Мета навчальної дисципліни «Журналістське розслідування» – 

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 

Дисципліна інтегрується із такими курсами, як Історія української 

журналістики, Історія зарубіжної журналістики, Проблематика ЗМІ, Мова ЗМІ, 

Медіапланування, Етика роботи журналіста та ін. 
2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної навчальної дисципліни. Сфера реалізації здобутих 

компетентностей під час працевлаштування. 

- розуміння студентами основного дару журналіста-розслідувача: це не 

просто фіксація події, а й бачення невидимих зв’язків, що існують між 

явищами, уміння визначати їх причини, оцінювати їх значимість, 

прогнозувати розвиток; 
- розуміння передумов і причин виникнення журналістського 

розслідування; 

- глибоке осмислення найхарактернішої риси сучасних журналістських 
розслідувань – традиційної націленості їх не стільки на висвітлення 

негативних явищ життя, як на причини їх появи, їх аналіз, 

дослідження, витлумачення подій, процесів, ситуацій, що 

відбуваються у зв’язку з цією подією; 
- вивчення методології проведення журналістських розслідувань; 

3. Зміст навчальної дисцпліни за модулями і темами 

Змістовий модуль 1. Журналістське розслідування: тенденції і 
перспективи розвитку 

Тема 1. Журналістське розслідування як жанр журналістики 

Тема 2. Завдання і предмет розслідувальної журналістики 

Тема 3. Специфіка пошуково-творчого процесу в роботі журналіста-
розслідувача 

Тема 4. Технологія журналістського розслідування 

Тема 5. Особливості проведення інтерв’ю під час журналістського 

розслідування 
Тема 6. Етика і безпека журналіста під час роботи над журналістським 

розслідуванням 

Тема 7. Особливості проведення журналістського розслідування на тему 
«Замовне вбивство» 

Тема 8. Особливості проведення журналістських розслідувань, 

пов’язаних із дотриманням прав і свобод людини 



Тема 9. Особливості проведення журналістського розслідування справ, 
пов’язаних із корупцією 

Тема 10. Особливості розслідування справ, пов’язаних із рейдерством. 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни.  

4 кредити EKTS: загальна кількість годин – 120. З них аудиторних – 40 
год. (16 год. лекційних і 24 год. практичних). Самостійна підготовка – 80 год.  

5. Форма семестрового контролю. 

Залік 

6.  Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

Почапська Оксана Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій 
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