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Вступ 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Історія української 
журналістики» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Журналістика». Предметом вивчення 
навчальної дисципліни є засвоєння студентами еволюції української 
журналістики з давніх часів і до сьогодення.  

Предмет перебуває у тісних зв’язках із такими навчальними 
дисциплінами і галузями знань: українська мова в засобах масової 
комунікації, історія української літератури, історія зарубіжної літератури, 
теорія літератури.  

Курс «Історія української журналістики» вимагає цілеспрямованої 
праці над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. 
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

 

Анотація 

«Історія української журналістики» – це навчальна дисципліна, що 
формує у студентів знання про розвиток вітчизняної журналістики від 
найдавніших шляхів до сьогодення. Розглядаються умови виникнення та 
національні джерела української журналістики. Простежено різні аспекти 
діяльності національних медійних систем у ХХ – поч. ХХІ ст. Розкрито 
особливості впливу засобів масової комунікації на перебіг суспільно-
політичних подій в Україні. 

Вивчення дисципліни «Історія української журналістики» допоможе 
підвищувати рівень підготовки студентів спеціальності «Журналістика», 
розвивати їхні знання в розумінні еволюції засобів масової комунікації.  

Ключові слова: історія журналістики, альманахи, газети, журнали, 
радіо, телебачення, інтернет.  

 
Аbstract 

 

"History of Ukrainian Journalism" is an educational discipline that forms 
students' knowledge of the development of domestic journalism from the oldest 
ways to the present. Conditions of origin and national sources of Ukrainian 
journalism are considered. Different aspects of the activity of the national media 
systems in XX – beginning are traced XXI century. The peculiarities of the 
influence of mass communication on the course of social and political events in 
Ukraine are revealed. 

The study of the discipline "History of Ukrainian Journalism" will help to 
increase the level of preparation of students of the specialty "Journalism", to 
develop their knowledge in understanding the evolution of mass media. 

Key words: history of journalism, almanacs, newspapers, magazines, radio, 
television, internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 06 “Журналістика” Нормативна 
Модулів – 1 

Для студентів 
спеціальності 

 061 
“Журналістика” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1 курс  

Семестр 
Загальна кількість годин – 
240 

2-ий  
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
Самостійної роботи 
студента – 10 
 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

44 год.  
Практичні, 

семінарські 
40 год.  

Самостійна робота 

156 год.  
Вид контролю: 

залік  
   

 Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

– для денної форми навчання 34,5 % до 65,5 %. 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Історія української журналістики» є 
засвоєння системи знань та формування професійних компетентностей, 
узагальнення студентами систематизованих відомостей з історії вітчизняної 
журналістики, що включає в себе з'ясування причин виникнення та 
методологічних проблем вивчення української журналістики, періодизації її 
розвитку, специфіку появи нових медій. Історія журналістики розглядається 
як невід’ємна частина становлення української державності, незалежного 
політичного мислення й культури.  

Для досягнення мети перед студентами постають такі основні 

завдання: сформувати уявлення студентів щодо ролі української 
журналістики в розвитку та поширенні наукових, освітніх, історичних, 
історіософських, політичних, філософських ідей та думок, які стали 
методологічним фундаментом для української інтелігенції; встановити вплив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІ на різні сфери життєдіяльності українського суспільства; допомогти 
студентам побачити роль ЗМІ у процесах національно-культурного 
відродження та національно-визвольних змагань українського народу;  
встановити проблемно-тематичне спрямування вітчизняної преси, радіо, 
телебачення в різні періоди їх становлення; засвоїти відомості з історії 
української журналістики; поглибити розуміння її природи, з’ясувати 
закономірності розвитку історії періодичної та неперіодичної преси, історії 
публіцистики та розвитку радіо-, теле- і онлайнової журналістики; 
формувати сприйняття журналістських творів у їх системності та уведенні в 
контекст доби.  

Відповідно до освітньо-професійної програми з навчальної дисципліни 
«Історія української журналістики» студент повинен уміти:  

– 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.  
Робоча програма містить повний перелік тем лекцій і практичних з 

курсу «Історія української журналістики», які має опрацювати студент, 
списки рекомендованої літератури (основної та допоміжної). Курс передбачає 
22 лекційних і 20 практичних занять для денної форми навчання. У програмі 
також подано теми та питання для самостійної роботи студентів. 

Навчальна програма дисципліни «Історія української журналістики» 
розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 
програмами підготовки бакалаврів. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Передумови виникнення та національні джерела 

української журналістики. Економічні, політичні, технічні та культурні 
передумови зародження журналістики. “Літопис Руський”, публіцистика 
Київської Русі, кобзарство та історична усна народна творчість, полемічна 
література, козацькі літописи, творчість мандрованих дяків як національні 
джерела української журналістики.  

Тема 2. Методологічні проблеми історії української журналістики.  

Періодизація історії української журналістики. Концепції. 
Суперечність інтересів академічної і навчальної науки. Чотири періоди 
розвитку української журналістики. Методологічна складність проблем 
історії журналістики й необхідність поліфонічного підходу. Обсяг предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



історії української журналістики.  
Тема 3. Початковий етап виникнення журналістики в Україні. 

перші періодичні видання. “Gazette de Leopol” – перша тижнева газета в 
Україні. Періодичні видання європейськими мовами у Львові. “Харьковский 
еженедельник” та його характеристика. Культурне середовище в Харкові та 
умови, що склалися тут для розвитку журналістики. 

Тема 4. “Харьковский Демокрит”. Василь Маслович як видавець 
сатиричного журналу. Програма. Автори. Журнал як фактор просвітницької 
свідомості в Україні. Українська творчість на сторінках часопису. 

Тема 5. “Украинский вестник”. Загальна характеристика та рубрики 
видання. Наукові матеріали часопису. Природничі та гуманітарні науки в 
ньому. Розумник Донорський. Іван Вернет. Відділ “Харківські записки”. 
Відділ “Суміш”. Театральна критика. “Листи до видавців” Г. Квітки-
Основ’яненка. 

Тема 6. “Украинский домовод” і “Харьковские известия”. Федір 
Пільгер як видавець першого в підросійській Україні галузевого журналу. 
Андрій Вербицький як видавець “Харьковских известий”. Структура газети, 
авторські матеріали. Ініціативи харківських журналістів у справі видання 
журналу. 
Тема 7. “Украинский журнал”. Загальна характеристика. Відбиття в ньому 
епохи Аракчеєвщини. Релігійно-містичні матеріали. Природничі науки. Праці з 
естетики та літературна критика О. Склабовського. Художня література в 
часописі. 

Тема 8. Харківська школа романтиків і початки її видавничої 

діяльності. Формування харківської школи. Естетичні програми. 
“Украинский альманах”: засади, автори твори. 

Тема 9. “Утренняя звезда” і “Русалка Дністровая”. 

Характеристика альманаху “Утренняя звезда”. Упорядник М. Петров. 
Українська тематика. Перший і другий томи. Дослідження І. Срезневського 
про Г. Сковороду. Публікації Г. Квітки-Основ’яненка, І. Срезневського. 
Твори Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, І. Котляревського. “Руська 
трійця” та альманах “Русалка Дністровая”. 

Тема 10. Альманах Є. Гребінки “Ластівка”. Діяльність Г. Квітки-
Основ’яненка в справі організації українського журналу та причини її 
невдачі. Альманах Є. Гребінки “Ластівка”, загальна характеристика. Твори  
Т. Шевченка, Л. Боровиковського, О. Чужбинського, В. Забіли, Є. Гребінки, 
Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша. Значення альманаху. 

Тема 11. Харківські альманахи О. Корсуна “Сніп” та І. Бецького 

“Молодик”. Загальна характеристика видань. Твори М. Костомарова,  
П. Кореницького, М. Петренка в альманасі “Ластівка”. Твори Г. Квітки-
Основ’яненка, Т. Шевченка в альманасі “Молодик”. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 12. Альманах “Киевлянин” М. Максимовича. Загальна 
характеристика видання. Головні праці упорядника.  Дебют П. Куліша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 13. Альманахи “Записки о Южной Руси” і “Хата” П. Куліша. 

Загальна характеристика. Художні твори, історичні праці. Значення 
альманахів.  

Тема 14. Журнал “Основа” та його роль у розвитку української 

літератури. Загальна характеристика. Твори Т. Шевченка, М. Вовчка,  
О. Стороженка. Роль П. Куліша. Наукові, публіцистичні та літературно-
критичні матеріали. Значення журналу в історії української журналістики. 

Тема 15. Газета Л. Глібова “Черниговский листок”. Заснування 
газети, особистість Л. Глібова та характер його видання. Проблематика.  

Тема 16. Репресивні заходи російського уряду проти українського 

слова й перенесення розвитку української журналістики до Австро-

Угорщини. Історичні умови, що передували Валуєвському циркулярові. 
Зміст цього документа та його наслідки для розвитку української 
журналістики. Емський указ. Переміщення української журналістики в 
Галичину. 

Тема 17. Еміграційна журналістика. Роль М. Драгоманова. 

Еміграція та діаспора. Хвилі української еміграції. “Громади”  
М. Драгоманова. Газета І. Волянського “Америка”. Заснування Г. Грушкою 
газети “Свобода”. 

Тема 18. Українська альманахова журналістика в Росії кінця ХІХ 

ст. Альманахи як спосіб існування української журналістики в Росії кінця 
ХІХ ст. Альманахи “Луна”, “Рада”, “Нива”, “Складка”. Значення 
альманахової журналістики. 

Тема 19. Українська зарубіжна періодика на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

Становлення української періодичної преси за кордоном. Табірні видання 
вояків-українців у Німеччині та Австро-Угорщинію преса полонених та 
інтернованих вояків УГА та армії УНР. Українська періодика у Франції. 
Наукові українські журнали у США і Канади. 

Тема 20. Журналістика України в радянську добу. Газети і журнали. 
Радіо. Зародження телебачення. “Хрущовська відлига”. Періоди застою. 
Горбачовська перебудова. 

Тема 21. Українські ЗМК у боротьбі за державність України. 
Українські офіціозні видання. Журналістська діяльність Д. Донцова. 
Самвидав.  

Тема 22. Українські засоби масової комунікації в добу незалежності 

України. Газети “День”, “Голос України”, “Сегодня”. Радіо. Телеканали 
“Інтер”, “ТРК “Україна”, “1 + 1”, “News one”, “112 Україна”, “5 канал”. 
Інтернет-сайти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових модулів 

Денна форма 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Тема 1. Передумови виникнення та 
національні джерела української 
журналістики 

12 2 2 8 

Тема 2. Методологічні проблеми історії 
української журналістики  

11 2 2 7 

Тема 3. Початковий етап виникнення 
журналістики в Україні. перші періодичні 
видання 

11 2 2 7 

Тема 4. “Харьковский Демокрит”     11 2 2       7 

Тема 5. “Украинский вестник” 11 2 2       7 

Тема 6. “Украинский домовод” і 
“Харьковские известия” 

 9 2        7 

Тема 7. “Украинский журнал” 11 2 2 7 
Тема 8. Харківська школа романтиків і 
початки її видавничої діяльності  

11    2 2 7 

Тема 9. “Утренняя звезда” і “Русалка 
Дністровая” 

11    2 2 7 

Тема 10. Альманах Є. Гребінки “Ластівка”   11 2 2  7 

Тема 11. Харківські альманахи О. Корсуна 
“Сніп” та І. Бецького “Молодик” 

   11 2  2   7 

Разом за змістовим модулем 1 120 22 20 78 

Тема 12. Альманах “Киевлянин” М. 
Максимовича 

 11 2 2       7 

Тема 13. Альманахи “Записки о Южной 
Руси” і “Хата” П. Куліша 

   11 2  2   7 

Тема 14. Журнал “Основа” та його роль у 
розвитку української літератури 

   11 2  2   7 

Тема 15. Газета Л. Глібова “Черниговский 
листок” 

   11 2  2   7 

Тема 16. Репресивні заходи російського 
уряду проти українського слова й 
перенесення розвитку української 
журналістики до Австро-Угорщини 

   11 2  2 
  

  7 

Тема 17. Еміграційна журналістика. Роль 
М. Драгоманова 

   11 2  2   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 18. Українська альманахова 
журналістика в Росії кінця ХІХ ст. 

   9 2     7 

Тема 19. Українська зарубіжна періодика на 
рубежі ХІХ – ХХ ст. 

  11 2  2   7 

Тема 20. Журналістика України в радянську 
добу 

  11 2  2   7 

Тема 21. Українські ЗМК у боротьбі за 
державність України 

  11 2  2   7 

Тема 22. Українські засоби масової 
комунікації в добу незалежності України 

  12 2  2   8 

Разом за змістовим модулем 2 120 22 20 78 

Усього годин 240 44 40     156 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна 

форма навчання 
1. Передумови виникнення та національні джерела 

української журналістики 
2 

2. Методологічні проблеми історії української 
журналістики 

2 

3. Початковий етап виникнення журналістики в 
Україні. перші періодичні видання 

2 

4. “Харьковский Демокрит” 2 
5. “Украинский вестник” 2 
6. “Украинский журнал” 2 
7. Харківська школа романтиків і початки її 

видавничої діяльності 
2 

8. “Утренняя звезда” і “Русалка Дністровая” 2 
9. Альманах Є. Гребінки “Ластівка” 2 

10. Харківські альманахи О. Корсуна “Сніп” та І. 
Бецького “Молодик” 

2 

11. Альманах “Киевлянин” М. Максимовича 2 

12. Альманахи “Записки о Южной Руси” і “Хата” П. 
Куліша 

2 

13. Журнал “Основа” та його роль у розвитку 
української літератури 

2 

14. Газета Л. Глібова “Черниговский листок” 2 

15. Репресивні заходи російського уряду проти 
українського слова й перенесення розвитку 
української журналістики до Австро-Угорщини 

2 

16. Еміграційна журналістика. Роль  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М. Драгоманова 
17. Українська зарубіжна періодика на рубежі ХІХ – 

ХХ ст. 
2 

18. Журналістика України в радянську добу 2 

19. Українські ЗМК у боротьбі за державність 
України 

2 

20. Українські засоби масової комунікації в добу 
незалежності України 

2 

Всього 40 

 

6.  Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
80 годин – підготовка до аудиторних занять; 
40 годин – підготовка до контрольних заходів;  
36 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 
 

6.1 Завдання для самостійної роботи 
 

№  
з/п 

Назва теми Кількість  
годин 

денна форма 
навчання 

1. Національні джерела української журналістики 8 
2. Методологічні проблеми історії української журналістики 7 
3. Перші періодичні видання в Україні 7 
4. “Харьковский Демокрит” 7 
5. “Украинский вестник” 7 
6. “Украинский журнал” 7 
7. Харківська школа романтиків і початки її видавничої 

діяльності 
7 

8. “Украинский домовод” і “Харьковские известия” 7 

9. “Утренняя звезда” і “Русалка Дністровая” 7 

10. Альманах Є. Гребінки “Ластівка” 7 

11. Харківські альманахи О. Корсуна “Сніп” та І. 

Бецького “Молодик” 

7 

12. Альманах “Киевлянин” М. Максимовича 7 

13. Альманахи “Записки о Южной Руси” і “Хата” П. 
Куліша 

7 

14. Журнал “Основа” та його роль у розвитку української 

літератури 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Газета Л. Глібова “Черниговский листок” 7 

16. Репресивні заходи російського уряду проти 

українського слова й перенесення розвитку 

української журналістики до Австро-Угорщини 

7 

17. Еміграційна журналістика. Роль  
М. Драгоманова 

7 

18. Українська альманахова журналістика в Росії кінця 
ХІХ ст. 

7 

19. Українська зарубіжна періодика на рубежі ХІХ – ХХ 
ст. 

7 

20. Журналістика України в радянську добу 7 

21. Українські ЗМК у боротьбі за державність України 7 

22. Українські засоби масової комунікації в добу 
незалежності України 

8 

Всього 156 

 

7. Методи навчання 
 

Автор бере в основу викладання традиційну класифікацію методів 
навчання, що ґрунтується на зовнішніх і внутрішніх факторах процесу 
пізнання об’єктивної реальності та має у своїй основі логічно вмотивовані 
підходи: за джерелами отримання знань, особливостями логіко-мисленнєвої 
діяльності, рівнем розумової активності. 

За джерелом знань використовуються такі різновиди методів: словесні, 
наочні, практичні. Серед словесних методів провідне місце відводиться 
лекції, що в словесній формі розкриває сутність логічно пов’язаних наукових 
понять, явищ, процесів, які об’єднані загальною темою. 

Ефективне вивчення «Теорії літератури» неможливе без широкого 
застосування наочних методів − демонстрації (який передбачає показ 
предметів і процесів у натурі, динаміці), ілюстрації (за якого предмети і 
процеси розкриваються через їх символічне зображення: світлини, малюнки, 
схеми, графіки та ін.).  

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального 
етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 
логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної 
теми, розділу. Практична робота спрямована на використання набутих знань 
у розв’язанні практичних завдань. У набутті практичних умінь значне місце 
відводиться вправам – методу навчання, сутність якого полягає в 
цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи 
операцій з метою формування умінь та навичок. Різноманітність вправ 
(письмові, графічні, технічні, коментовані, пояснювальні, тренувальні), 
особливо творчого характеру, ігрової спрямованості позитивно впливають на 
підтримання інтересу до навчальної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У процесі опанування дисципліною органічно використовуються 
«логічні» методи − аналіз, синтез, індукція, дедукція, традукція. Аналітичний 
метод передбачає мисленнєвий або практичний розклад цілого на частини з 
метою вивчення їх суттєвих ознак. Для розуміння цілісності явища, процесу, 
сутності окремого поняття необхідно перейти до наступної логічної операції 
– синтезу, ґрунтується на мисленнєвому або практичному з’єднанні 
виділених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в одне ціле. 
Синтез є органічним продовженням аналізу й може будуватися лише на його 
основі. Індуктивний метод − це шлях вивчення предметів, явищ від 
одиничного до загального. Дедуктивний метод, навпаки, базується на 
вивченні навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного. 
Традуктивний метод передбачає висновки від одиничного до одиничного, від 
часткового до часткового, від загального до загального, що важливо в 
цілісному сприйнятті предмета вивчення. 

В організації самостійної розумової діяльності студентів 
передбачається використання таких ефективних методів навчання, як: 
проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий і 
дослідницький. 

Використання цих методів ґрунтується на послідовній і 
цілеспрямованій постановці перед студентами проблемних завдань, 
розв’язуючи які, вони під керівництвом викладача активно засвоюють нові 
знання. Застосовуючи названі методи, необхідно дотримуватися таких 
основних вимог: формулювати пізнавальні завдання відповідно до змісту 
навчального матеріалу та фахових особливостей студентів; висувати 
гіпотези, мобілізувати резерви знань та способів пізнання; включати 
студентів в активну пізнавальну діяльність; аналізувати й оцінювати 
результати навчальної праці. 

Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 
ситуації, допомогу студентам у виділенні та «прийнятті» проблемного 
завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації 
мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального 
інтересу шляхом отримання нової інформації. Частково-пошуковий метод 
включає студентів у пошук шляхів, прийомів і засобів розв’язання 
пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього методу необхідно 
створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до розуміння і 
«прийняття» пізнавального завдання; керувати ходом пошукової мисленнєвої 
діяльності студентів з використанням системи логічно вмотивованих 
запитань; стимулювати й схвалювати та стимулювати  пізнавальну діяльність 
студентів у процесі розв’язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і 
помилки, труднощі. 

Дослідницький метод спрямований на включення студентів у 
самостійне розв’язання пізнавального завдання з використанням необхідного 
обладнання. Для ефективності цього методу варто дотримуватися низки 
вимог: створення проблемної ситуації; керівництво студентами при виділенні 
пізнавального завдання; спонукання студентів до пошуків гіпотези, перевірки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



її достовірності; надання допомоги у пошуках ефективних методів і резерву 
знань, необхідних для розв’язання задачі; орієнтація студентів на проведення 
досліджень і систематизація результатів проведеної роботи; включення 
студентів у самостійний аналіз перебігу та результатів проведеної роботи. 
 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 
0 до 100 балів. 

Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 
практичних задач, тестування, перевірка письмових завдань. 

Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, 
здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані;  
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

М 
1 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
4 

Т 
15 

Т 
16 

Т 
17 

Т 
18 

Т 
19 

Т 
20 

Т 
21 

Т  
22 

М2 
100 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

90–100  

82–89                          Зараховано 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методичне забезпечення 
 

1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного 
університету водного господарства та природокористування / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

2. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Тернопільського 
Національного Економічного Університету / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  http://dspace.tneu.edu.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Ужгородського 
національного університету / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.  

 

11. Рекомендована література 

Базова 

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. 

6. Різун В.В., Трачук Т.А. Нарис з історії та теорії українського 
журналістикознавства: Монографія. К.: Київ. нац. ун.-т ім. Тараса 
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