
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 7 

 

2. Назва: Історія української журналістики 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна      2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О.А., д.ф.н., 

професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

володіти методологією  сучасного журналістикознавства й застосовувати ці знання на 

практиці; аналізувати генезис журналістики у вигляді системи засобів масової 

комунікації; аналізувати часописи, радіо–, телепрограми та знаходити цікаві історичні 

факти, деталі, біографічні відомості; визначати види творів; використовувати знання з 

історії української журналістики в практиці роботи журналіста; мати навички 

розглядати окремі явища в контексті доби.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
історія української літератури  

12. Зміст курсу:(перелік тем)  
Передумови виникнення та національні джерела української журналістики. 

Методологічні проблеми історії української журналістики.  Початковий етап виникнення 

журналістики в Україні. перші періодичні видання. “Gazette de Leopol” – перша тижнева 

газета в Україні. Періодичні видання.  “Харьковский Демокрит. “Украинский вестник”. 

“Украинский домовод” і “Харьковские известия”. “Украинский журнал”. Харківська 

школа романтиків і початки її видавничої діяльності. “Утренняя звезда” і “Русалка 

Дністровая”. Альманах Є. Гребінки “Ластівка”. Харківські альманахи О. Корсуна “Сніп” 

та І. Бецького “Молодик”. Альманах “Киевлянин” М. Максимовича. Альманахи “Записки 

о Южной Руси” і “Хата” П. Куліша. Журнал “Основа” та його роль у розвитку 

української літератури. Газета Л. Глібова “Черниговский листок”. Репресивні заходи 

російського уряду проти українського слова й перенесення розвитку української 

журналістики до Австро-Угорщини. Еміграційна журналістика. Роль М. Драгоманова. 

Українська альманахова журналістика в Росії кінця ХІХ ст. Українська зарубіжна 

періодика на рубежі ХІХ – ХХ ст. Журналістика України в радянську добу. Українські 

ЗМК у боротьбі за державність України. Українські засоби масової комунікації в добу 

незалежності України.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Дмитрук В. Нарис з історії української журналістики ХІХ ст. Посібник для студентів 

факультету журналістки. Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. 147 с. 

2. Животко А. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. 

С. Тимошик. К. : Наша культура і наука, 1999. 368 с.  

3. Історія української преси. Хрестоматія : Навч. посіб. / Упоряд., автор іст.-біогр. 

нарису та приміток О.Г. Мукомела. К. : Наша культура і наука, 2001. 352 с. 

4. Михайлин І. Історія української журналістики ХІХ століття: Посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. 720 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Михайлин І. Л. Історія української журналістики: Книга перша. Підручник. Харків: 

ХІФТ, 2000. 279 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
44 год. лекцій, 40 год. Практичних занять, 156 год. самостійної роботи. Разом – 240 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2  семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах 

над індивідуальним завданням 

         16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

                               

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 7 

2. Title: The history of Ukrainian journalism 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.A., 

Doctor of Philology, professor 

9. Resultsofstudies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

to possess the methodology of modern journalism and apply this knowledge in practice; analyze 

the genesis of journalism in the form of a system of mass communication; analyze magazines, 

radio, television programs and find interesting historical facts, details, biographical 

information; determine types of works; use knowledge of the history of Ukrainian journalism in 

the practice of journalist work; have the skills to consider individual phenomena in the context of 

the day. 

10. Forms of organizing classes: training classes independent work practical training control 

measures  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Тhe history of Ukrainian literature   

12.Course contents: Prerequisites for the emergence and national sources of Ukrainian 

journalism. Methodological problems of the history of Ukrainian journalism. The initial stage of 

journalism in Ukraine. first periodicals. Gazette de Leopol is the first weekly newspaper in 

Ukraine. Periodicals. "Kharkiv Democritus. "Ukrainian Herald". "Ukrainian Housewife" and 

"Kharkiv News". "Ukrainian magazine". Kharkiv school of romantics and the beginnings of its 

publishing activity. "Morning Star" and "Mermaid Dnistrova". Almanac E. Grebinki "Swallow". 

Kharkiv almanacs O. Korsun "Snip" and I. Bezsky "Molodyk". Almanac "Kievan" M. 

Maximovich. Almanacs "Notes on South Russia" and "Hata" by P. Kulish. Magazine "Osnova" 

and its role in the development of Ukrainian literature. The newspaper L. Glebova "Chernigov 

leaf". The repressive measures of the Russian government against the Ukrainian word and the 

transfer of the development of Ukrainian journalism to Austria-Hungary. Emigration journalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The role of M. Drahomanov. Ukrainian almanac journalism in Russia at the end of the 

nineteenth century. Ukrainian foreign periodicals at the turn of the nineteenth and twentieth 

centuries. Journalism of Ukraine in the Soviet era. Ukrainian MMC in the struggle for the 

statehood of Ukraine. Ukrainian mass media during the independence of Ukraine. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Dmitruk V. Essay on the history of Ukrainian journalism of the nineteenth century. A guide for 

students of the journalist's department. Lviv: Publishing House of Lviv University, 1969. 147 p. 

2. Zhivotko A. History of the Ukrainian Press / Records., Aut. true biogr. essay and notes. MS 

Tymoshik K.: Our Culture and Science, 1999. 368 p. 

3. History of the Ukrainian press. Textbook: Teach. manual / Regular., Author of the biography. 

essay and notes O.G. Mukomela K.: Our Culture and Science, 2001. 352 p. 

4. Mikhailin I. History of Ukrainian Journalism of the XIXth Century: A Manual. K .: Center for 

Educational Literature, 2003. 720 p. 

5. Mikhailin I. L. The history of Ukrainian journalism: The first book. Textbook. Kharkiv: HIFT, 

2000. 279 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 44 hours lectures, 40 hours 

Practical classes, 156 hours independent work. Total - 240 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: the end of the 2nd semester. 
Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over 

individual tasks. 

16. Languageofteaching: Ukrainian 

 

Head of the Department of Public  

Administration, Documentation and  

Information Activity 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


